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WELKOM 
 

as afgevaardigde 
 

by hierdie  
 

familiefees van  
 

OOSTELIKE SINODE! 
 

Ons kom by Pierre van Ryneveld bymekaar. 
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VOORWOORD 
 
 
'n Hartlike welkom by hierdie sitting van die NG Kerk Oostelike Sinode. 
 
Omdat die Here vir ons belangrik is, is sy kerk vir ons belangrik.  Ons weet dit:  die essensie van 
kerkwees gebeur in die gemeentes.  Dis dáár waar gebid en gesing word, dis dáár waar die 
Evangelie na alle mense geneem word, dis dáár waar nood verlig word, dis dáár waar die hart en 
die gesindheid van Jesus Christus mense inspireer om nuut te leef en die Here met oorgawe te 
dien. 
 
'n Kerkvergadering?  Waar sou dít dan inpas? 
 
Vir ons in Oostelike Sinode gaan 'n Sinodesitting nie oor die neem van 'n klomp besluite nie.  Ons 
fokus eerder op die bou van verhoudinge, om toegerus te word om kerk te wees, die viering van 
die Evangelie waarmee ons na die gemeenskap toe wil lewe en die saam-droom oor wat kan wees 
as ons God se stem gehoorsaam... 
 
Mag hierdie sitting vir jou inderdaad inspirerend wees.  Dankie vir jou voorbidding.  Neem deel 
aan die gesprekke.  Luister na ander met 'n oop hart.   
 
Ons gebed vir hierdie sitting is "Here, laat u koninkryk kom."  Wat 'n voorreg as ons beleef hoe dit 
ín ons en déúr ons en óral kan gebeur! 
 
Francois Retief 
Uitvoerende Amptenaar 
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KAART NA PIERRE VAN RYNEVELD 
 
 
Hierdie kaart dui aan waar die gemeentesentrum van Pierre van Ryneveld geleë is.  'n Maklike manier om vanaf die 
Ooste die terrein te bereik, is om vanaf die N4 Witbank (eMalahleni) snelweg die Solomon Mahlangu-rylaan-afrit 
(voorheen Hans Strydom) te neem.  Nadat die pad bokant die N1 Pietersburgpad (Polokwane) verby is, word by die 
eerste verkeerslig links gedraai.  Volg dan die kaart verder. 
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WAARDES EN WERKSAAMHEDE 
 

Een: Ons wil voor God leef, soos Jesus Christus ons geleer het. 

 

Twee: Ons wil besluite neem, wat berus op die Bybel en ons belydenis. 

 

Drie: Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, liefdevolle verhoudings met mekaar 

leef. 

 

Vier: Ons wil sensitief wees vir die veranderende manier, waarop mense die wêreld 

verstaan en daarin leef. 

 

Vyf: Ons wil ruimte maak vir God se ryke verskeidenheid van mense en gemeentes. 

 

Ses: Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die wêreld. 

 

Sewe: Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van ander kerke. 

 

WERKSAAMHEDE VAN DIE SINODE 
 

Ons Familiereëls Bepaling 31 Werksaamhede van die Sinode 
 
31.1   Die Sinode fokus op werksaamhede wat slegs die Sinode kan doen met 

betrekking tot: 
 
31.1.1  predikante en hulle bediening; 
 
31.1.2  die kerkverband (gemeentes, ringe, ander Sinodes, die Algemene Sinode) 

en ander Kerke; 
 
31.1.3   die breër gemeenskap veral in ons sinodale gebied. 
 
31.2   Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en skep strukture om hieraan 

uitvoering te gee. 
 
31.3   Elke saak op die tafel van die Sinode word beoordeel volgens die punte 

hierbo.  Indien dit daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde hanteer. 
 

Die Sinode wat Hoor, Dien en Lei ...... 
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PROGRAM 2018 
 
 

Sondag 21 Oktober 2018 
 
15:30 Registrasie tot 16:45 
 
17:00 Welkomswoord  
 Ons Sinode-familie vergader  
 Familienuus aan die tafels 
 Ons onthou – In Memoriam 
 Praktiese Reëlings 
 
17:40 Die Sinode-familie leer, paat en bid oor ons familie-wees  
 
18:30 Ligte aandete  
 
19:15 Nagmaal 
 
20:15 Verdaging 
 

Maandag 22 Oktober 2018 
 
08:15 Tafelleiers vergader 
 
09:00 Toewyding Nati Stander 
 
 Tafelleiers-terugvoer Jurgens de Jager 
 
 Eerste gesprek:  Prof Marius Nel 
    
11:00 Teetyd 
 
11:30 Tweede gesprek:  Prof Marius Nel 
   
13:00 Etenstyd  
 
14:00 Notule Dag Een 
 
14:10 Dewyk Ungerer:  Grondwet;   Landswet, Kerkwet 
 
15:00 GrensLoos Jeug Netwerk  
 
15:40 Aanwys afgevaardigdes na Algemene Sinode  
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15:45 Koffietyd 
 
16:15 Ons Sinodale Diensraad aan die werk 
 
 Die Sinode-familie – en ons gemeentes en leraars  
 
17:45 Leon Venter – Bybel-Media 
 
18:00 Nelis Janse van Rensburg – Algemene Sinodale Moderamen 
 
18:30 Afgevaardigdes aanwys – stemming 
 
18:45 Die Sinode-familie braai en kuier gesellig saam 
  
 

Dinsdag 23 Oktober 2018 
 
08:15 Tafelleiers vergader 
 
09:00  Toewyding Leon Westhof 
 
 Tafelleiers terugvoer Jurgens de Jager 
 
09:45 Ons Sinode-familie droom groot...   
 
11:00 Teetyd 
 
11:30 Kerkregdiensgroep [Verslag 9] 
 
 Teologiese opleiding [Verslag 10] 
   
13:00 Verdaging  
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1.  ONS SINODE-FAMILIE VERGADER 
 

1.1 WELKOM 

1.1.1 Die Sinode-familie kom weer bymekaar!  Welkom.  Mag dit vir jou sommer net lekker 
wees om saam met jou Sinode-familielede te wees.   

1.1.2 Hierdie is die agttiende sitting van Oostelike Sinode.  Op 2 November 1979 het die Sinode 
van Oos-Transvaal van die Sinode van Noord-Transvaal afgestig.  In 2007 verander ons 
naam na die NG Kerk Oostelike Sinode. 

1.1.3 Ons manier van saamwees word gekenmerk deur 'n hartlikheid.  Dis vir ons lekker om 
mekaar weer te sien.  Gemeentes luister na mekaar se verhale.  Ons is saam opgewonde 
waar dit goed gaan.  Ons bid vir mekaar waar dit swaar gaan.  Ons droom saam oor die 
potensiaal van die kerk van die Here om "met die Lig na die gemeenskap" te lewe.  Ons 
vier die voorreg om deel van die kerk van die Here te wees.   

1.1.4 Saam met die hartlikheid van ons byeenkoms is daar ook 'n diep erns dat ons 
geloofsonderskeidend te werk gaan.  Ons is hier besig in die teenwoordigheid van die 
Here en neem sy Woord ernstig op.  Ons luister na mekaar omdat nie een van ons die 
alleen-insig oor die wil van die Here het nie.  Ons besin met groot nederigheid oor God, sy 
kerk, sy koninkryk…  

1.2 VOORAF 

1.2.1 Plek 

1.2.1.1 Ons vergader weer by die gemeentesentrum van die 
NG Kerk Pierre van Ryneveld.   

1.2.2 Registrasie 

1.2.2.1 Registrasie vind plaas tussen 15:45 en 16:45.  Daar is duidelike aanwysingsborde na die 
saal agter die kombuis waar die registrasietafels is.  Die tafels is gerangskik volgens die 
name van die gemeentes. 

1.2.2.2 Afgevaardigdes wie se name op die geloofsbriewe van die gemeente verskyn, kan 
registreer.  Hierdie name verskyn by punt 1.3.1.5 in die Agenda. 

1.2.2.3 Afgevaardigdes wie se name nie in die lys verskyn nie, moet met 'n nuwe gewysigde 
geloofsbrief van die kerkraad by die Uitvoerende Amptenaar aanmeld vanaf 15:30. 

1.2.2.4 Afgevaardigdes ontvang tydens registrasie naamplaatjies wat ook die nommer van die 
tafel waar die persoon sit, aandui.  Hierdie naamplaatjies moet die hele tyd gedra word:  
dit help ons om mekaar te leer ken. 
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1.2.3 Na die registrasie-proses 

1.2.3.1 Na afloop van die registrasie word foto's van afgevaardigdes geneem.  Dit gebeur ook in  
die saal waar die registrasie plaasvind. 

1.2.3.2 Koffie en tee is dan beskikbaar. 

1.2.3.3 Afgevaardigdes neem om 16:45 hulle plekke aan die tafels soos toegedeel, in. 

1.2.4 Laat registrasie 

1.2.4.1 Volgens ons Familiereëls moet alle deelnemers aan die sitting van die Sinode se name op 
geloofsbriewe verskyn.  Persone wat dus ná die formele registrasie-proses opdaag, moet 
by die Notulespan in die Administrasiekamer aanmeld sodat die nodige dokumentasie 
gedoen kan word.  Hulle ontvang dan ook dáár 'n naamkaartjie.   

1.3 KONSTITUERING  

1.3.1. Die konstituering vind om 17:00 plaas.  Die Voorsitter van die Sinodale 
Diensraad , Dirkie van der Spuy, hanteer dit.    

1.3.2 Die Uitvoerende Amptenaar, Francois Retief, lê die lys van afgevaar-
digdes wat teenwoordig is, voor. 

1.3.3 Die skriftelike naamlys word in die notule opgeneem.  Die Uitvoerende Amptenaar noem 
slegs die aantal afgevaardigdes wat teenwoordig is asook die aantal wat wel afgevaardig 
is.  Die Reglement van Orde bepaal dat twee-derdes van die afgevaardigdes teenwoordig 
moet wees om wettig te kan konstitueer. 

1.3.4 Daar is tans 84 gemeentes in Oostelike Sinode se gebied.  Elke gemeente is gevra om 
minstens een leraar en een kerkraadslid af te vaardig na hierdie sitting. 

1.3.5 Die naamlys van afgevaardigdes wat tot op 13 September 2018 ontvang is, is as volg: 

PREDIKANTE  PRIMARII:    SEKUNDII 
 
Alkmaar  Johannes (CJ) van der Merwe    
 
Amersfoort  Charl (C) Janse van Rensburg  Helgaard (H) Muller 
 
Amsterdam  Carl (C) Schunke    
 
Badplaas  -     
 
Barberton  Pieter (PA) Malherbe   Ben (BC) Theron 
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PREDIKANTE  PRIMARII:    SEKUNDII 
 
Belfast  Ben (BD) Blom    
 Jan (JH) Potgieter    
 
Blinkpan  Carine (C ) Botha    
 
Breyten  -     
 
Bronkhorstspruit  Tertius (T) Erasmus    
 
Burgersfort  Johan (JPT) Koen  Pieter (P) De Jager 
 
Carolina  Thinus (MF) Prinlsoo   
 
Chrissiesmeer  Johann (JH) Voges    
 
Debruinpark-Ermelo  Dif (DF) Ehlers    
 Herman (H) Matthee    
 
Dennesig  Marnus (MFR) Geyser    
 
Doornkloof  Emile (E) Rademeyer    
 Chris (CdeV) Swart    
 Anandie (A) Greyling    
 Nelis (CJ) Lindeque    
 
Elarduspark  Lieze (LF) Meiring    
 Christian (C) Oberholzer    
 Maartje (M) van der Westhuizen    
 Danie (DB) Vermaak    
 Leon (LE) Westhof    
 
Ermelo  Jaco (PJG) van Niekerk    
 Gerrit (GHG) Vosloo    
 
Ermelo-Oos  Lizari (EM) Dippenaar    
 
Goedgegun-Swaziland  Johan (JF) Malan    
 
Graskop  Thabo (WPT) Pienaar    
 
Gravelotte  -    
 
Groblersdal  Hendrik (HPW) Groenewald   
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PREDIKANTE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Hazyview  Sterns (HES) Pretorius    
 
Hendrina  Tielman (TM) Roux    
 
Kampersrus  Pieter (PJ ) Dorey    
 
kerksondermure  Fanie (JS) Venter    
 Colin (CG) Smith    
 Teodor (TE) van der Spuy    
 
Kloofsig  Petro (PL) du Toit    
 
Komatipoort  Arrie (AM) Preller    
 
Kragveld  -    
 
Krielpark  Ernst (ELJ) Breet    
 
Krugerwildtuin  Carl (C) Louwrens    
 
Laeveld  Dewald (D) Vermaak    
 
Letsitele  Elbert (EL) de Kock  Ben (B) van Coller 
 
Ligkruis  Chris (C) Bester  Christa (CM) Hoffmann 
 
Lux Mundi  Johan (JHF) Taute    
 Frikkie (FRL) Coetzee    
 Sebastiaan (S) van Dyk    
 
Lydenburg  Christie (MC) Smit    
 
Lydenburg-Suid  Fred (FJ) Wilson    
 Antoinette (A) Wilson    
 
Lynnwoodrif  Jorrie (J) Potgieter  Danie (DJ) Joubert 
 Johan (JM) van der Merwe  Ernst (EHleR) du Preez 
 Gert (GJPJ) van der Merwe  Martiens (JM) van Staden 
 
Lyttelton  Danie (DJ) Langner    
 
Lyttelton-Noord  Gideon (GF) du Toit    
 
Lyttelton-Oos  Manie (JH) Groenewald  Jaco (JM) van As  
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PREDIKANTE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Machado-Boven  -    
 
Malelane  Uli (UK) Trümpelmann  Hennie (H) Snyman 
 
Marble Hall  Louis (LJ) Fourie    
 
Merlindale  -    
 
Meyerspark  Izak (WIC) Liebenberg    
 Niekie (NAJ) Rothmann    
 
Middelburg, Transvaal  Jaco (JC) van Rooyen 
 Anton (A) Kemp 
  
Middelburg-Kanonkop Casper (CH) Booy   
 
Middelburg-Suid  Hardus (GJ) van Niekerk    
 Rika (FM) van Vuren 
 Kobus (GJ) de Leeuw    
     
 
Midrand  Erik (EC) Immelman   
 
Moreletapark  Willem (WA) Badenhorst  Ruan (R) Engelbrecht  
 Pieter (PJ) Badenhorst  Martin (M) van Veelen  
 André (AR) Peasley    
 Greta (G) Müller    
 Janlu (J) Kuyler    
 Ian (IA) Dubery    
 PC (PC) Pretorius    
 
Morgenzon  Dion (AS) van Dyk    
 
Nelspruit  Anru (AH) Liebenberg    
  Jaco (JF) Strauss    
 Stephan (SJ) van Greunen    
 
Nelspruit-Suid  Jean (J) Strydom    
 Louis (LJ) Pienaar    
 
Nelspruit-Westergloed Marius (M) Swart    
 Eliska (E) Muller    
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PREDIKANTE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Nooitgedacht  Kobus (JJ) Mey    

 
Ohrigstad  Giepie (GP) Peens    
 
Olifantsfontein  -    
 
Paardekop  -    
 
Phalaborwa  Otto (MHO) van Heerden  Carl (CS) Schoeman 
 
Pierre van Ryneveld  Jan (JAN) Venter    
 Henk (H) Janse van Rensburg    
 
Piet Retief  Hancke (H) van Blerk    
 
Premiermyn  Charl (CE) Bredell    
 
Pretoria-Faerie Glen  André (A) Fitzgerald    
 
Pretoria-Garsfontein  Gavin (G) Meistre    
 Jaco (J) Barnard    
 
Pretoria-Oosterlig  Neels (CJJ) Müller    
 
Rayton  Chris (CJ) Lötter   
 
Rietkuil  Hennie (HJD) de Vos   
 
Roossenekal  -    
 
Sabie  Erik (FPJ) Brits    
 
Silvertonkruin  Vanwyk (VW) Fischer    
 Christiaan (TC) Ackermann    
 
Skuilkrans  Nico (BN) Swart    
 Auke (AL) Compaan    
 Gerrie (G) Bodenstein    
 
Tygerpoort  Zander (Z) van der Westhuizen    
 Karin (K) Steyn    
 Wouter (W) van Wyk    
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PREDIKANTE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Tzaneen  Gouws (G) van Zyl    
 
Tzaneen-Wolkberg  Adriaan (AJPvH) van Tonder  
  
Valleisig  Janet (J) Cruywagen    
 Benja (BP) Ferreira    
 Dewald (AD) Niemandt    
 Doret (D) Niemandt    
 
Volksrust  Charl (CF) van Schalkwyk  Gert (G) van der Merwe 
  
Wakkerstroom  -  Piet (PJ) Viviers 
 
Witbank  Jim (JIF) de Villiers    
 Peet (PH) Boshoff    
 
Witbank-Klipfontein  Marius (AM) Nel  
 Louis (LPJ) Cloete 
 
Witbank-Panorama Willem (WA) Esterhuizen 
 Dawie (DH) Nieuwoudt 
 
Witbank-Suid Frans (FL) Steenkamp 
 Maans (HJ) van Zijl  
 
Witbank-Vallei Hannes (JH) Grobler 
 
Witrivier Jurgens (JJ) de Jager 
 Eddie (EC) le Roux 
 Nati (CJ) Stander    
 
Teologiese Opleiding Prof Johann Meylahn  
 
 

KERKRAADSLEDE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Alkmaar  Frank (FAS) Erasmus Thys (M) Swart  
  
Amersfoort  Donnie (GJ) van Zyl Ignis (I) Landman  
  
Amsterdam  Erik (JE) Naudé Jaap (JPJ) Naudé  
  
Badplaas  Marius (M) Janse van Vuren Japie (J) Middel  
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KERKRAADSLEDE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Barberton  Dawid (DF) Spangenberg   
  
Belfast  Mike (MJdK) Hattingh Coetzer (SC) van Biljon  
 Manie (HC) Bredel Christo (C) Holtzhausen  
  
Blinkpan  Rene (CA) Taljaard -   
  
Breyten  Jannie (JJ) de Villiers Alta (A) Roux  
  
Bronkhorstspruit  Christo (CJ) van Zyl Hennie (HJG) du Plooy  
  
Burgersfort  Jeanette (J) de Jager Johann (JJA) Coetzee  
  
Carolina  Fanie (SJ) Nel Ockie (HO) Faul  
  
Chrissiesmeer  Jan (JJ) Rautenbach Ben (BJL) Beukes  
  
Debruinpark-Ermelo  Gert (GJHJ) van der Merwe Monty (WE) Ritson 
 Jaco (J) Pieterse Marthinus (ZM) Loots  
  
Dennesig  Wessie (A) van der Westhuizen Johan (JL) van Aswegen  
  
Doornkloof  Johan (JA) Gerber -   
 Renita (RE) Jordaan -   
 Theuns (TC) Beer -   
 
Elarduspark  Gerhard (WG) Olivier -   
 Jurgens (DJV) Maartens -   
 
Ermelo  Willie (WP) Jacobsz -   
  Japie (J) Celliers -   
  
Ermelo-Oos  André (A) Vermeulen Rudi (RJ) van der Berg  
  
Goedgegun-Swaziland  Jan (JH) Botha  -   
  
Graskop  Elsabé (EMK) Louw Joggie (JJ) Prinsloo  
  
Gravelotte  Chris (CPS) Gerber -   
  
Groblersdal  Nienke (N) Kemm Hoffie (CH) Sutherland  
  
Hazyview  Ingrid (I) Joubert Ben (B) Swart  
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KERKRAADSLEDE  PRIMARII:   SEKUNDII 
  
Hendrina  Ben (BJ) Smit Willie (WC) Jacobs  
  
Kampersrus  Carl (C) van Dalen Johan (WJ) Oosthuizen  
 
kerksondermure  Tiesie (L) de Coning Hannes (JG) van Aswegen 
 Carl (CS) du Preez Hanlie (JE) Barnard   
 Carla (C ) Pretorius Haddon (H) de Waal   
  
Kloofsig  -  -   
  
Komatipoort  Sakkie (ID) Myburgh -   
  
Kragveld  -  -   
  
Krielpark  René (JM) Pretorius Yutani (Y) Strydom  
  
Krugerwildtuin  Piet (PJA) van Wyk Jimmy (JJ) Pressly  
  
Laeveld  Chris (JC) Wink -   
  
Letsitele  Herman (HJ) Pieterse Cobie (JA) Kemp  
  
Ligkruis  George (GS) Cronjé Willem (W) de Haan  
  
Lux Mundi  Dawie (DJ ) Klopper Charmaine (C) Language  
 Annatjie (ACM) Nel -   
 Jep (JEP) Ras -   
  
Lydenburg  Hans (HJ ) Kelly Cor (CPJ) de Jager  
  
Lydenburg-Suid  Ettiene (E) Valentine Alwyn (AH) Botha  
 Kobus (JP) Raath Ruska (J) Warricker  
  
Lynnwoodrif  Albert (AF) Grobbelaar Zanne (Z) van Niekerk  
 Johan (CJ) Potgieter Martin (MSF) Smith  
 Bossie (J ) Bosman Pierre (PC) Kruger  
  
Lyttelton  Christell (C) Korf -   
  
Lyttelton-Noord  Ernie (EP) Blignaut Andy (AF) Malan  
  
Lyttelton-Oos  Sandra (S) Meyer Jaco (JS) Venter  
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KERKRAADSLEDE  PRIMARII:   SEKUNDII  
 
Machado-Boven  Ig (IL) Fourie Johan (CJ) de Beer  
  Anna (A) Fourie Ockert (OT) van Niekerk  
  
Malelane  Rénald (R) Radley Louis (JL) Raath  
 
Marble Hall  -  -   
  
Merlindale  -  -   
  
Meyerspark  Jannie (JH) Jansen van Vuuren Gerrie (G) Venter  
 Allen (AED) Lourens Gerhard (AG) van den Berg
   
Middelburg, Transvaal  Gideon (GJ) du Plessis George (G) Nieuwoudt  
 Franz (FI) de Waal Tom (CT) Markram 
 
Middelburg-Kanonkop Flip (PJ) Luus Hennie (HA) Kleynhans 
  
Middelburg-Suid  Theo (TE) Homann  Theo (GFT) Pistorius  
 Mike (MC) Lombaard Linden (L) Coetzee   
 Monica (M) Jenkins Nellie (PA) Badenhorst   
  
Midrand  André (AT) Nagel Dibbie (HM) Foley  
  
Moreletapark  Johann (SJ) Andersen Cornie (CK) Foord  
 Pieter (P) Breytenbach Izak (I) Sadler  
 Gerhard (G) Ferrreira Leon (L) Bekker  
 Johan (J) Smook Reenen (FR) Teubes 
 Dirkie (DE)van der Spuy    
 Naledi (N) Lehoko -   
 Ewan (E) Oberholzer -   
  
Morgenzon  -  -   
  
Nelspruit  -  -   
  
Nelspruit-Suid  Tobie (TJ) Pretorius -   
 Les (LV) Williams -   
  
Nelspruit-Westergloed  Gideon (GF) Engelbrecht Flip (EP) Kleynhans  
 -  Philip (PP) Roos  
  
Nooitgedacht  Snyman (JCS) van Huyssteen David (DJ) de Villiers  
  
Ohrigstad  Cois (FPJJ) du Toit Piet (PA) Steyn  
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KERKRAADSLEDE  PRIMARII:   SEKUNDII 
  
Olifantsfontein  Danie (DC) de Beer -   
 Cassie (CJ) Carstens -   
 
Paardekop  Pieter (PD) Marx Frans (FJ) van Eeden  
  
Phalaborwa  Christa (CJS) du Preez Cornelia (CG) Heyns  
  
Pierre van Ryneveld  Gys (G) Lucas Erik (E) Fourie  
 Egmont (E) Grebe Peet (PPJ) Kilian  
  
Piet Retief  Prof (MJ) Laubscher Harm (JH) Combrinck  
  
Premiermyn  Wynand (WJ) Pretorius Butch (T) Roos  
  
Pretoria-Faerie Glen  Willem (WA) Smit Gerrit (FG) Muller  
  
Pretoria-Garsfontein  Isabella (AI) Carstens Anton (A) Koekemoer  
 James (HJ) Welman Herman (H) van Zyl  
  
Pretoria-Oosterlig  Roedolf (R) Botha Dirco (DC) Odendaal  
  
Rayton  Etienne (E) Koekemoer Lou (LJ) Botha  
  
Rietkuil  Gert (GC) van Eeden Jan (JE) Volschenk  
  
Roossenekal  Frans (FW) Conradie Markus (MF) Basson  
  
Sabie  Francois (DF) du Toit Solly (S) Lekhuleni  
  
Silvertonkruin  Dalena (MJ) Hillebrand Kotie (JG) Oberholzer  
 Hannes (JH) van Deventer Manda (MAS) Booyse  
  
Skuilkrans  Hubert (H) Thompson Amanda (A) van Wyk  
 Gerrie (GJ) Cilliers Kobie (JJ) Krige  
 Mias (JJB) du Toit -   
  
Tygerpoort  Elize (EJ) Bezuidenhout Melt (MU) Rautenbach  
 Francois (FJ) Retief Tenita (T) Harris  
 Wilhelm (W) Steyn Louise (ML) Botha  
  
Tzaneen  Ion (SJ) van der Westhuizen Vic (VC) Rijnen  
  
Tzaneen-Wolkberg  Callie (CJ) Landauer Jaap (JJ) du Toit  
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KERKRAADSLEDE  PRIMARII:   SEKUNDII 
 
Valleisig  Rudolph (R) Ackermann -   
 Anna-Marié (A) Nel -   
 Johann (J) Vermeulen -   
 
Volksrust  Pieter (PJA) Schoeman Roelf (RG) Visagie  
  
Wakkerstroom  Anton (AM) Muller Francois (FJ) du Plessis  
  
Witbank  Koos (JJ) Lübcker Gerda (JCG) Bouwer  
 Tol (HB) Booyens Wessel (W) de Jager  
  
Witbank-Klipfontein  Anet (AM) Jansen Odette (O) Rossouw  
 Pierré (P) Booysen Deon (D) Delport  
  
Witbank-Panorama  Johan (PJ) du Preez Wessie (HJJ) vd Westhuizen 
 Dirk (DJ) van den Heever Charl (CJ) Basson  
  
Witbank-Suid  Piet (JPB) Bencsh Louis (JL) van den Berg  
 Chrisjan (CH) Boshoff Kim (K) le Grange  
  
Witbank-Vallei  Cross (CD) Basson Gerda (G) Bester  
  
Witrivier  Wanika (W) du Plessis Elzette (AED) Krüger  
 Paul (PJ) Roelofse Nico (NM) Broodryk  
 Lourens (LP) van Deventer Jan (JH) Bodenstein  

 
Waarnemer: 
  
Lux Mundi                          Charlotte (CBW) Cibanyoni          

1.3.6 Die volledige gewysigde lys van afgevaardigdes word in die Handelinge opgeneem. 

1.3.7 Verklaring:  die Voorsitter verklaar - na aanleiding van die getal afgevaardigdes 
teenwoordig - die sinodesitting as wettig gekonstitueerd. 

1.4 FAMILIENUUS 

1.4.1 Geleentheid word aan die tafels gegee dat ons mekaar kan leer ken.  Die tafelleier lei 
hierdie gesprek.   



 

1.  Die Oostelike Sinode Familie is saam 
 
 

 
 

Agenda 2018  23 

1.5 In Memoriam 

 Ons onthou hulle wat vóór ons hier was en sedert die vorige sitting oorlede is.  Die name 
van ons leraars wat in die bediening oorlede is asook afgestorwe leraars wat in 'n 
gemeente van Oostelike Sinode geëmeriteer het, verskyn in hierdie lys.  Ons eer die Here 
vir hulle bedieninge.   

Jan Hendrik Mostert:  27 Januarie 1950 – 27 Julie 2017 

Jan Hendrik Mostert is op 27 Januarie 1950 gebore.  Hy studeer teologie aan die 
Universiteit van Stellenbosch en word in 1975 gelegitimeer.   

Hy begin in 1976 sy bediening as leraar in Warmbad in die 
destydse Suidwes-Afrika.  In 1978 neem hy die reuse verant-
woordelikheid om as leraar van die GSK van die Ringe van 
Mariental en Keetmanshoop met die opdrag Nama-sprekendes 
te dien.  Sodoende word Jan die eerste Nama-sendeling.  Hy 
doen hier pionierswerk waarvan die vrug eintlik onmeetbaar is. 

In 1981 neem hy demissie om verder te studeer.  Sy volgende 
gemeente was Riebeeck-Kasteel as predikant van die NG 
Sendingkerk.  Daarna was hy tussen 1987 en 1993 lektor by The 
Bible Institute of South Africa in Kalkbaai.  Hy dien ook 14 jaar 
as leraar van die NG Kerk Philadelphia.   

In 2007 neem Jan die beroep na Amersfoort op die Mpumalanga Hoëveld aan.  Hy dien 
hier met erns en ywer. 

Jan het die laaste jare baie met sy gesondheid gesukkel en hy emeriteer op 31 Maart 
2012. 

Hy en sy eggenote, Willa, bly aan in hulle huis op Amersfoort waar hy op 27 Julie 2017 
oorlede is.  Willa is presies 4 maande later ook oorlede. 

Jan word onthou as 'n sagte maar ernstige mens.  Hy het 'n passie gehad om mense van 
die Here te vertel.  Sy hele bediening getuig daarvan. 

 

Stegmann de Wet:  20 Oktober 1934 – 8 Maart 2018  

Stegmann is op 20 Oktober 1934 gebore in die ou Wes-
Transvaal te Wolmaransstad.  Hy voltooi sy teologiese 
studie aan die Universiteit van Pretoria en word in 
November 1962 gelegitimeer as proponent.   

Gedurende sy studentejare is hy 'n entoesiastiese lid van 
die CSV.  Hy dien hier as kringleier (1955 – 1958) en ook 
as bestuurslid van die Sendingkring (1958). 
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Hy tree in 1963 in die huwelik tree met Martha Lombaard en vyf kinders is uit die huwelik 
gebore.   

Sy bediening as leraar van die NGKA begin in Louwsburg in Februarie 1963.  Daarna volg 
Witbank, Ogies en Witbank-Suid in 1966, Malelane in 1971 en sy laaste gemeente in 
Hendrina in 1979.  Hy emeriteer in September 1994.  Hulle tree af in Louwsburg waar sy 
bediening begin het en verhuis later na Uniondale.  Hy sterf op 8 Maart 2018 in die 
ouderdom van 83 jaar. 

Hy was iemand met 'n fyn humorsin.  In 2008 sê hy vir sy hartspesialis:  "ek weet – en jy 
weet – dat jy niks vir my kan doen nie.  Ek het net gekom omdat jy nog 'n karpaaiement 
moet betaal!" 

Hy het 'n wye reeks belangstellings gehad wat ingesluit het die natuur, bome, voëls, 
fotografie, tuinmaak en lees. 

Die vrug van sy arbeid sal eendag bekend word.  Hy dien getrou, verkondig die Evangelie 
van Jesus Christus en stel 'n voorbeeld van wat dit beteken om 'n getroue dienskneg van 
die Here te wees. 

 

Erasmus Adriaan van Niekerk:  7 Februarie 1934 – 5 Augustus 2018 
 

Rassie is op 7 Februarie 1934 te Marquard in die 
Vrystaat gebore.  Hy voltooi sy skoolopleiding in 
Pretoria aan die Laerskool Pretoria-Oos en Afrikaans 
Hoër Seunsskool. 

Hy studeer teologie aan die Universiteit van Pretoria en 
word in 1957 gelegitimeer.  Gedurende sy studentejare 
dien hy op die redaksie van die Joolblad asook die Deo 
Gloria-blad.  Hy neem skilderklasse en is ook kaptein 
van Tukkies se 6e rugbyspan. 

Hy begin sy bediening in Springs-Noord in 1958.  
Daarna volg Potgietersrus-Oos (1961), Lynnwood 
(1965), Groote Kerk Kaapstad (1972), Hospitaalleraar 
Ringe van Wynberg en Kaapstad (1975), Hospitaal-kapelaan Voortrekkerhoogte-Wes 
(1978), Voortrekkerhoogte (1980) en Pretoria-Garsfontein met opdrag Direkteur 
Kapelaansdienste SA Geneeskundige Diens (1986.) Vanaf 1992 tot 1995 dien hy as 
Sekretaris:  Godsdiens by die SAUK. 

Rassie is in 1958 getroud met Ella Maritz en drie kinders is uit die huwelik gebore. 

Hy verwerf die graad DTh in 1982 met sy proefskrif-onderwerp "Pastorale begeleiding van 
die oorlogsbeseerde – met spesiale verwysing na die sinvraag." Hy is aktiewe skrywer en 
26 boekies het uit sy pen gevloei. 
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Die prediking en pastoraat het hom na aan die hart gelê.  Na sy aftrede was hy nog by 
Pretoria-Faerie Glen, Pretoria-Garsfontein en Valleisig betrokke om hierdie passie uit te 
leef. 

Hy sterf op 5 Augustus 2018 in Pretoria.  Met sy sagte geaardheid het hy vir mense baie 
beteken.  In die harde Weermag-omgewing was hy – en die Evangelie waarin hy met sy 
hele hart geglo het – vir baie jong manne 'n steunpilaar.  Sy hele bediening het getuig van 
die liefde van Jesus Christus. 

 

Frederick Schoeman:  15 November 1960 – 19 April 2017   

Freddie is in Pretoria gebore en matrikuleer aan die Hoërskool Staatspresident CR Swart 
met 'n onderskeiding in Bybelkunde.  Hy was reeds 'n kranige 
skaakspeler wat sy liefde vir hierdie spel graag met ander 
gedeel het.   

Hy voltooi sy teologiese studies aan die Universiteit van 
Pretoria en word in November 1993 in die gemeente Lyttelton-
Oos bevestig as leraar.  Hierdie sou sy eerste en enigste 
gemeente wees. 

Sy huweliksmaat, Alma, met wie hy in 1982 getroud is, is 'n 
onderwyseres met 'n groot liefde vir musiek en koorsang.  Uit 
die huwelik is drie kinders gebore. 

Freddie se skielike dood op 19 April 2017 was 'n harde slag vir 
sy gesin, die gemeente asook die breër kerkverband.  Hy sterf terwyl hy voorberei om 'n 
lesing aan te bied oor missionaliteit – 'n saak waarin hy met sy hele lewe geglo het. 

Sy belesenheid was legendaries.  Sy kennis oor die geskiedenis, die teologie en die sake 
van die dag was dikwels die bron van gesprekke waar ons predikante bymekaar was.  Hy 
het die vermoë gehad om sy insigte op al hierdie terreine 
te integreer.   

Freddie was 'n gemeente-dominee.  Sy voetspore lê steeds 
in die strate en huise van Lyttelton-Oos.  Die vrug op sy 
bediening lê in die lewens van mense. 

In Oostelike Sinode was Freddie bekend vir baie dinge:  sy 
lekker aansteeklike lag, die diep frons waarmee hy na jou 
geluister het en die nuwe taal wat hy ons leer praat het 
met woorde soos "missionaal", "gesonde gemeentes" en 
"luisterseisoen." Die reekse "Woordwyser" en "Bybel-in-
konteks" is deel van die handewerk wat Freddie as leier 
van die span agterlaat.  Hy was 'n uitstekende fasiliteerder 
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met 'n vermoë om fyn te luister. 

Ook op die terrein van die Algemene Sinode het Freddie op baie plekke diens gelewer.  As 
lid van spanne en studiegroepe het hy gehoor, geleer, gedoen - en dan kom vertel.   

Freddie het vir baie jare op die Sinodale Diensraad gedien.  Hy het 'n mooi rol daar 
gespeel.  Op sy stil manier was hy 'n beduidende invloed in die wyse waarop ons vandag 
nog funksioneer.  By sy afsterwe was hy ondervoorsitter van die Sinodale Diensraad. 

Sy begrafnis is gelei deur sy vriend van baie jare, Lourens Bosman.  Die diens was 'n 
viering van alles waarvoor Freddie gestaan het:  geloof in God, eenheid, die eer van die 
Here, mekaar. 

In Familienuus skryf ons in daardie tyd:  "in 'n wêreld (kerkwêreld?) waar dit dikwels oor 
"ek" en "my" gaan, word "mekaar" deel van die getuienis van die kerk.  Dit is anders, dis 
radikaal, dis verrykend, dis een van die maniere waarop ons missionaal met die Lig – die 
Opgestane Jesus Christus, na die wêreld beweeg.  En as ons een van ons geloofsfamilie 
verloor?   Dan hou ons mekaar vas – en ons onthou mekaar…" 

1.6 PRAKTIESE REËLINGS 

1.6.1 Agenda 

1.6.1.1 Die Agenda word as gelese beskou. 

1.6.1.2 Die Voorsitter sal telkens aandui hoe die program gevolg word. 

1.6.1.3 Die kultuur van ons Sinode is dat ons baie selektief is met die neem van besluite.  'n 
Besluit wat geneem word, moet nóú nodig wees om 'n verskil te maak. 

1.6.1.4 Ons stem ook nie graag oor 'n saak nie.  Dit skep wenners en verloorders.  Dit bring 
spanning in die verhoudinge van die familie.  Indien ons dit wel moet doen, gebruik ons 
ons bekende kleurkaarte.  Groen is "ja," rooi is "nee" en geel is "onseker." 

1.6.2 Nagmaal    

1.6.2.1 Die Nagmaalsdiens word gelei deur die huidige 
voorsitter van die Sinodale Diensraad, Dirkie 
van der Spuy.  Die diens begin om 19:15 in die 
kerkgebou. 

1.6.2.2 Die tafelleier deel aan tafel die tekens uit wat 
vooraf reeds daar geplaas is. 

1.6.2.3 Besoekers sit op die boonste vlak van die 
kerkgebou en die kerkraad van die gemeente 
bedien hulle. 
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1.6.3 Toewyding 

1.6.3.1 Nati Stander en Leon Westhof lei ons toewydingsgeleenthede op Maandag en Dinsdag. 

1.6.4 Tafelgesprekke 

1.6.4.1 Gesprek aan tafel is 'n belangrike deel van ons sitting.  Elke tafel het 'n tafelleier.  Die 
tafelleier tree as die fasiliteerder van die gesprekke op.  Geen persoon behoort die 
gesprek te oorheers nie.  Ons leer by mekaar.  Ons luister na mekaar as deel van ons 
geloofsonderskeidende proses.   

1.6.4.2 Die Tafelleiers vergader elke oggend om 08:15 sodat die Sinodale Diensraad terugvoer 
oor die vorige dag se program kan ontvang.   

1.6.4.3 Vir sinvolle tafelgesprekke is dit belangrik dat almal deurentyd teenwoordig sal wees.   

1.6.4.4 Ons gebruik ook Indekskaarte waarop elke afgevaardigde kommentaar kan aanteken wat 
vir die Sinode van waarde kan wees.  Hierdie kaarte word dan deur die Sinodale 
Diensraad hanteer. 

1.6.5 Mikrofone 

1.6.5.1 Daar is twee vaste mikrofone op staanders voor in die saal. 

1.6.5.2 Stoele word uitgepak waarop persone wat moet praat, kan wag. 

1.6.5.3 Hierdie werkswyse help die beeld- en klankspan om aan ons kwaliteit diens te lewer. 

1.6.6 Uitstallers 

1.6.6.1 Enkele uitstallers het toestemming gevra om produkte ten toon te stel.  Dit word gedoen 
by die ingange na die kerkgebou. 

1.6.6.2 Pamflette, uitdeelstukke of reklame-materiaal word nie aan elke afgevaardigde gegee nie.  
Persone wat daarvan wil hê, kan dit op die aangewese tafel afhaal. 

1.6.7 Besoekers 

1.6.7.1 Besoekers is welkom!  Die stoele aan die agterkant van die saal 
word hiervoor uitgehou. 

1.6.8 Groeteboodskappe 

1.6.8.1 Leon Venter van Bybel-Media, die media-vennoot van die NG 
Kerk, stel die werk van BM bekend. 

1.6.8.2 Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinode 
Moderamen, dra 'n groeteboodskap aan die sitting oor.    
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1.6.8.3 Arnau van Wyngaard dra 'n groeteboodskap namens Swaziland Reformed Church oor. 

1.6.9 Afgevaardigdes na Algemene Sinode 2019 

1.6.9.1 Tydens hierdie sitting van Oostelike Sinode moet ons ons afgevaardigdes aanwys na die 
sitting van die Algemene Sinode in 2019.  Die Kerkregkundige, Jorrie Potgieter, sal die 
proses bestuur in terme van Bepaling 35 van ons Familiereëls. 
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2.  DIE SINODE-FAMILIE LEER, PRAAT EN BID OOR ONS FAMILIE-WEES 
 

2.1 Baie vroeg in die bestaan van Oostelike Sinode (toe ons nog die Sinode van Oos-Transvaal 
was) het die beeld van "die sinode as 'n familie" al met ons begin praat.  Uiteindelik was 
dit 'n keuse wat ons gemaak het om juis hierdie beeld te gebruik om ons verhoudinge, 
ons prosesse en ons funksionering te beskryf.   

2.2 Dit kom uit in byvoorbeeld die naam van ons "kantoor" – Sinodehuis.  Dit klink soos 
familie.  Ons wou nie soos 'n besigheid klink nie. 

2.3 Dis belangrik dat ons ons familie-wees nie as vanselfsprekend aanvaar nie.  As ons dit net 
as maar nog 'n deel van ons papierwerk begin sien, het dit sy krag verloor. 

2.4 Ons het uitdagings om hierdie metafoor steeds lewend in ons Sinode te hou: 

2.4.1 Toe ons die beeld destyds omarm het, was dit midde-in 'n tydsgees waar "behoort" en 
"mekaar" en "span" sterk gefigureer het in ons samelewing.  Daardie tye het verander.  
Die gemeenskap het baie meer individualisties geword.  Wat beteken ons familie-wees 
nou? 

2.4.2 In die kerkomgewing het moeilike kerklike en etiese vraagstukke hulle eie merk op ons 
familie-wees gelaat:  Belhar, selfdegeslag verhoudinge en spiritualiteits-verskille is 
voorbeelde hiervan.  Onstuimige kerkvergaderings het hierdie spanning in die sitkamers 
van lidmate en in die studeerkamers van predikante gebring.  Watter impak het ons 
familie-wees hier? 

2.4.3 Die ekonomiese omgewing waarbinne gemeentes en leraars funksioneer, het drasties 
verander.  In ons Sinode is daar al hoe meer gemeentes waar finansies die groot saak op 
die tafel van die kerkraad geword het.  Oorlewing het vir gemeentes én leraars 
prioriteitsake geword.  Hoe moet ons familie nou maak? 

2.5 Dis teen hierdie agtergrond wat ons weer ons familie-wees wil afstof.  Ons gaan deur die 
Bybel blaai.  Ons wil mekaar hoor.  Ons wil mekaar vashou as familielede.  Dit sal ons 
getuienis wees in 'n wêreld wat anders geword het. 

2.6 Ons familie-wees bly vir ons kosbaar.  Dis ons DNS.  Dis wie ons is.  Dis hoe ons doen.  Dis 
in ons hande om dit te maak werk. 

2.7 Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat ons hierdie sitting hier moet begin.  Ons gaan 
dit doen by wyse van 'n tafelgesprek.   
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Tafelgesprek 

1. Ons luister na die Woord 

 Efesiërs 3:14 – 15 "Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele 
gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het." 

 Wat hoor ons hierin vir ons familie-wees? 

 Watter ander tekste gee vir julle 'n aanduiding van God se begeerte vir sy 
geloofsfamilie se verhoudinge? 

2. Ons waardes vertel ook iets van ons familie-wees.  Waardes is die diep oortuigings 
waarmee ons leef en wat bepalend is vir hóé en wát ons doen.  Dink oor familie-wees 
– en teken die waardes aan wat julle aanspreek.  Kies aan tafel die drie waardes wat 
vir julle uitstaan. 

3. Jesus gee die sakrament van die Nagmaal aan sy kerk.  Hy gee dit as 'n teken van een-
wees – gebou op die Evangelie waarvoor Hy sy lewe gegee het.  Wat is julle 
verwagting vir ons Nagmaalviering? 

4. Waarvoor wil julle nou bid?  Kom ons bid saam. 
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3.  PROF MARIUS NEL SE INLEIDENDE NOTAS 

 

Die koninkryk van God 

Inleiding 

In die Evangelie volgens Matteus is die eerste verkondiging van Johannes die 
Doper (3:2), Jesus (4:17) en die dissipels (10:6) telkens dieselfde:  mense moet 
hulleself bekeer want die koninkryk van God het naby gekom.  Soos in die 
ander evangelies is die uitdrukkings "koninkryk van die God" (3 keer), en die 
wisselvorm "koninkryk van die hemele" wat Matteus meer dikwels gebruik (34 
keer), van sleutelbelang vir Matteus.  Só gebruik hy verwysings na Jesus se 
verkondiging van die goeie nuus oor die koninkryk in 4:23 en 9:35 om sy 
versamelings van Jesus se woorde (Matteus 5-7) en dade (Matteus 8-9) aan 
mekaar te verbind.  Alles wat Jesus gesê en gedoen het staan dus vir Matteus 
in verband met die koninkryk van God.   

Presies wat Jesus met die uitdrukking "koninkryk van God/die hemele" bedoel 
het, is egter onseker.  Alhoewel die gedagte van God se heerskappy wel in die 
Ou Testament voorkom, kom die vaste uitdrukking "koninkryk van God" nie 
daarin voor nie.  Dit wil ook voorkom asof Jesus se hoorders dit meestal nie 
korrek verstaan het nie.  Talle van Jesus se gelykenisse het byvoorbeeld ten 
doel om te verhelder wat Hy daarmee bedoel het (bv.  18:23-35).  Die korrekte 
reaksie op die koms van die koninkryk van God was belangrik want nie almal 
wat Jesus aangeroep het as Here sou outomaties toegang daartoe verkry nie 
(7:21).  Verder het die verkondiging daarvan 'n heftige teenreaksie van die 
Satan en sy koninkryk ontlok (12:26).   

Om as Christen te lewe vra daarom dat gelowiges duidelikheid verkry oor die 
aard en die spelreëls van Jesus se koninkryk.  Belangrike vrae wat beantwoord 
moet word, is of God se koninkryk teenwoordig of toekomstig is, of dit net na 
God se heerskappy verwys en of dit ook 'n gebied in die hede veronderstel 
waaroor God regeer en wat die verhouding tussen die kerk en die koninkryk van 
God is.  Wat duidelik is, is dat Jesus se koninkryk 'n vreemde stel waardes 
veronderstel het wat die van die wêreld op hulle kop gekeer het.  So was die 
belangrikste mense in God se koninkryk diegene wat bereid was om hulleself 
soos kinders te verneder (8:1-4) en is die vernames of eerstes, laaste daarin 
(20:1-16).  Dit is dan ook dié vreemde waardes van die koninkryk van God wat 
ons in die volgende paar rubrieke gaan verken.   

Die koninkryk van God en die Ou Testament 

Daar bestaan by Nuwe-Testamentici min twyfel daaroor dat die verkondiging 
van die koninkryk van God 'n wesenlike element van sowel Jesus as die vroeë 
kerk se verkondiging was.  Daar bestaan egter nie 'n soortgelyke konsensus oor 
wat presies met dié frase bedoel word nie.  Dui dit op 'n fisiese koninkryk soos 
die van Dawid wat in 'n spesifieke land of tydvak gelokaliseer kan word?   Of is 
dit eerder 'n innerlike ingesteldheid wat die oppergesag van God erken sonder 
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dat dit konkreet vorm aanneem in 'n bepaalde plek of instelling?  Dit is moeilik 
om die vrae klinkklaar te beantwoord.  Jesus self praat naamlik op 'n kriptiese 
en beeldryke manier oor die koninkryk van God sonder om die detail daarvan 
uiteen te sit.  Die presiese uitdrukking "die koninkryk van God" kom ook nie in 
die Ou Testament voor nie.  Die naaste formulering daarin is in 1 Kronieke 28:5 
wat van "die koningskap van die Here" praat.   

Ondanks die afwesigheid van die presiese term "koninkryk van God" in die Ou 
Testament verwoord dit volgens Karl Kuhn egter spesifiek Israel se wêreldbeeld 
en is dit daarom nodig om laasgenoemde te verstaan ten einde Jesus se 
verwysing na die koninkryk van God te kan begryp.  Volgens Israel se 
wêreldbeeld is God die koning van Israel asook die heerser oor die ganse 
heelal.  Die belydenis van God se heerskappy oor alles word helder verwoord in 
Psalms 93, 95-99.  Ten tye van die Nuwe Testament was nóg die toestand van 
die skepping nóg die posisie van Israel egter in lyn met God se wil.  So beskryf 
Genesis 1-11 die verval van die skepping terwyl die herhalende patroon van die 
ongehoorsaamheid van Israel in die narratiewe gedeeltes vertel word.  Nie eens 
die ballingskappe van Israel en Juda kon die patroon deurbreek nie.  Ondanks 
die toedrag van sake het daar 'n groeiende hoop in Israel se profetiese tradisie 
(vgl.  Jer.  31.1-14) posgevat dat God self sou ingryp om sowel die skepping as 
Israel met sy wil te belyn.  Volgens Esegiël 36:33-38 sou Israel in 'n Eden 
omskep word en die volk self in mense met 'n nuwe hart en gees (Esegiël 
36:25-30).  As dit sou gebeur sou die koninkryk van God aanbreek.  Dit is dan 
ook die hoop wat Jesus in sy woorde en dade aanspreek.  Om in die boodskap 
van Jesus te glo vereis daarom van die kerk om op sowel die vernuwing van 
mense as die aarde te fokus. 

Om in die spanningsveld van die Koninkryk van God te leef 

In die Nuwe Testament word die koms van die koninkryk van God die eerste 
keer deur Johannes die Doper bekend gemaak (Matt 3:1-2).  Terwyl Johannes 
die weg vir die koms van die koninkryk voorberei het, is Jesus die een deur wie 
se woorde en dade die koninkryk van God aanbreek.  Die koms daarvan 
geskied egter op 'n vreemde, paradoksale wyse.  Die verwagting onder die 
Jode in die tyd van Jesus was dat die koninkryk van God op 'n apokaliptiese 
wyse sou aanbreek.  Apokalipties dui op 'n wêreldbeskouing dat God nie net in 
die geskiedenis sal ingryp om onreg aan te spreek nie, maar dat Hy eerder sal 
ingryp om die loop van die geskiedenis self tot 'n einde bring.  So sal 'n nuwe 
era aanbreek wat 'n radikale breuk verteenwoordig met die huidige, sondige, 
era.  In die nuwe era sal God die ganse skepping herstel.   

Volgens die Nuwe Testament is dit egter nie wat met die koms van Jesus 
gebeur het nie.  Die ou era het nie volledig tot 'n einde gekom nie.  Trouens die 
wêreldgeskiedenis, en die onreg wat dit kenmerk, het oënskynlik ongestoord 
voortgegaan.  Tog het iets van die nuwe era wel ingebreek in die oue.  In die sin 
is die koninkryk van God sowel 'n teenwoordige as 'n toekomstige werklikheid.  
So is daar uitsprake van Jesus wat daarop dui dat die koninkryk naby gekom 
het (Matt 3:2) terwyl ander weer vir die dissipels oproep om vir die koms 
daarvan te bid (Matt 6:10).  Anders as die Joodse verwagting dat die Messias in 
een stap die koninkryk van God sou vestig getuig die Nuwe Testament dus 
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daarvan dat dit in twee stappe sal geskied.  Die eerste stap, wat dit inlei, is die 
eerste koms van Jesus.  Die tweede, wat dit finaal vestig, is die wederkoms van 
Jesus.  Die implikasie van die twee-stap vervulling van God se belofte om sy 
koninkryk te vestig is dat Christene sedert die eerste koms van Jesus in 'n 
tussentyd leef wat gekenmerk word deur die spanningsveld wat ontstaan het 
tussen die gedeeltelike vervulling van God se beloftes en die volle realisering 
daarvan.  In die tussentyd kan Christene enersyds die fout maak om of te dink 
niks het met die koms van Christus verander nie of andersyds te glo dat hulle, 
of die kerk, reeds die volle realisering daarvan is. 

Die koningskap van Jesus 

Die inbreek van God se koninkryk in die wêreld deur die lewe, dood en 
opstanding van Jesus het verreikende gevolge gehad vir sy volgelinge.  Só was 
veral Psalm 110:1 "Die Here het vir my heer die koning gesê:  "Kom sit aan my 
regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp") deurslaggewend gewees 
vir die vroeë Christene se verstaan van wie Jesus was.  Geen ander Psalm 
word meer male in die Nuwe Testament aangehaal nie (Matt.  22:44, 26:64;  
ark.  12:36;  14:62;  Luk.  20:42–20:43;  Hand.  2:34–35, 7:55–56;  Rom.  8:34;  
1 Kor.  15:25;  Kol.  3:1;  Ef.  1:20;  Heb.  1:13, 8:1 en 1 Pet.  3:18-22).  Al die 
geskrifte waarin dit voorkom is dit eens dat dit die gebeure rondom Jesus 
verklaar as dat God aan Hom 'n ongekende verhewe ereposisie gegee het.  In 
die Romeinse wêreld waarin aanvaar is dat Caesar die Here is, het Psalm 110 
vir hulle bevestig dat Christus regeer.  Die aanklagte teen die Christene in 
Handelinge 17:6-7 dat hulle die wêreld in opstand bring en handel teen die 
bevele van die keiser deur te sê dat daar ’n ander koning is, naamlik Jesus, is 
dus inderdaad waar.   

Die bedreiging wat die koninkryk van God vir die Romeinse Ryk ingehou het, 
was egter nie dat dit die Romeinse Ryk militêr wou verower om so die mag 
daarvan te bekom nie.  Dit wou die hele begronding daarvan – om met mag en 
geweld te regeer - omverwerp.   

Die wyse waarop dit sou gebeur het egter belangrike implikasies vir hoe 
Christene hulle geloof moet uitleef in die politieke sfeer.  Eerstens moet onthou 
word dat Christus en Caesar nie teen mekaar op dieselfde slagveld veg soos 
gewone opponente nie.  Jesus is immers die hemelse, verhewe Here, terwyl 
Caesar en moderne maghebbers maar tydelike, aardse regeerders is.  Hulle 
veg dus nie in dieselfde liga nie!  Daarom kan Christene nie vir Christus veg 
deur aardse opponente dood te maak of te verneder nie.  Tweedens kom Jesus 
se koninkryk nie met geweldpleging nie, maar juis deur 'n bereidwilligheid om te 
dien en sterf.  Dit is die radikale aspek daarvan.  Om geweld met geweld te 
beveg vermeerder net die geweld.  Christene keer egter die wêreld, en die 
natuurlike werkswyse daarvan, om.  Hulle soek geleenthede om te dien eerder 
as om te domineer.   
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Hoe herken ons die koninkryk van God? 

 

In Lukas 4:43 verklaar Jesus, nadat die inwoners van Kapernaum Hom wou 
verhinder om hulle dorp te verlaat, dat Hy ook na ander dorpe moes gaan om 
die koninkryk van God daar te verkondig.  Die insident laat die vraag ontstaan 
wat die koms van die koninkryk van God in 'n dorp in die praktyk sou beteken?   

Die Griekse woord basileia kan verstaan word dat dit of op 'n gebied dui 
waaroor 'n koning heers, of die aksie van om te heers.  Die vraag is dus of 
Jesus 'n konkrete dorp, stad, streek of selfs die hele wêreld, wou kom verower 
sodat God direk daaroor heers?  Dat daar met ander woorde 'n verskil is in hoe 
God in dié gebied sou heers as oor die res van die wêreld in die hede.  Indien 
dit die geval is, ontstaan die vraag wat gebeur met diegene in die gebied wat 
nie sy koningsheerskappy aanvaar nie?  Indien basileia slegs op die 
heerskappy van God dui, en dus waar God deur mense as koning erken word, 
is die vraag weer hoe ons dit sal herken?  Waar kan ons sien en aanvaar dat 
God regeer, en wie bepaal dit? 

Die vrae is nie nuwe vrae nie.  Reeds in Lukas 17:20 vra die Fariseërs aan 
Jesus wanneer kom die koninkryk van God?  Jesus antwoord hulle deur daarop 
te wys dat dit vir hulle moeilik sal wees om die koninkryk van God uit te wys, 
want in Hom is dit reeds teenwoordig, en hulle het dit nie herken nie.  Ander 
uitsprake van Jesus dui op die geheimsinnige aard van die teenwoordigheid 
van die koninkryk van God (Lukas 8:10).  So beklemtoon Jesus in die 
gelykenisse van die mosterdsaadjie (Lukas 13:18-19) en suurdeeg (Lukas 
13:20-21) dat die teenwoordigheid van die koninkryk in die wêreld enersyds 
maklik is om mis te kyk en andersyds dat die effek daarvan reeds enorm is.  Die 
paradoksale wyse waarop die koninkryk van God in die hede teenwoordig is, 
moet ons waarsku teen om te gou alles wat ons doen as "koninkrykswerk" te 
tipeer.  Of om sekere terreine van die samelewing, selfs die kerk, tot die 
koninkryk van God te verklaar.  Dit gebeur immers net te maklik dat ons, ons 
eie wêreldbeeld gelykstel met die koninkryk van God, eerder as met die van 
Jesus.  Om na die koninkryk van God te verwys mag dus nie 'n manier wees 
om ander te manipuleer om met ons sienswyse saam te stem nie.  Dit moet ons 
eerder bedag maak om raak te sien waar God op 'n vreemde, dikwels 
paradoksale wyse, in die wêreld werksaam is. 

Die etos van die koninkryk van God 

Ondanks Jesus se verkondiging en voorbeeld bly dit steeds baie maklik om die 
onderliggende waardes van die koninkryk van God met die van die wêreld gelyk 
te stel.  Ons is immers vertroud met die wêreld waarin ons leef en hoe mag 
daarin funksioneer en daarom verwag ons dat dit op 'n soortgelyke wyse in God 
se koninkryk sal funksioneer.  Dit is nie net ons wat hiermee sukkel nie.  Die 
eerste volgelinge van Jesus het ook daarmee gesukkel.  So vertel Matteus hoe 
die ma van die seuns van Sebedeus Jesus genader het met die versoek dat Hy 
aan haar twee seuns ereplekke in sy koninkryk sou gee deurdat hulle aan sy 
regter en linkerkant sou sit (Matt 20:20-21).  In 'n wêreld waarin vroue hul 
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invloed deur hul seuns of mans bekom het, wou sy waarskynlik haar eie toekos 
verseker.  Haar verwagting was waarskynlik dat Jesus soos baie aardse 
heersers sou optree deur diegene wat hom ondersteun met invloedryke 
posisies te beloon.  Hulle was immers volgens Lukas 1:36 ook familie van 
mekaar.  Gevolglik reageer haar seuns met 'n eenparige "ja" wanneer Jesus vir 
hulle vra of hulle dieselfde beker as Hy sou kon drink.  In hul, en die ander 
dissipels se oordeel, is die beker waarna Jesus verwys een van oorvloed en 
vreugde.   

Jesus maak dit egter duidelik dat sy koningryk nie soos die van die wêreld is 
waarin die heersers gedien word nie (Matt 20:25).  Hy het gekom om ander te 
dien en vir hulle te sterf.  Dié dat sy beker een van lyding en dood is.  Anders as 
konings wat so belangrik was dat hulle losgekoop is wanneer hulle deur hul 
vyande gevange geneem is, is Jesus 'n koning wat sy lewe gegee het om ander 
los te koop.  Dit is daarom belangrik om oor die waardes onderliggend aan die 
koninkryk van God na te dink vanuit die lydensverhaal van die 
Matteusevangelie en nie vanuit die verstekstellings van ons wêreld nie.  Jesus 
is 'n koning met 'n donkie eerder as 'n strydwa, 'n kroon van dorings eerder as 
van goud en 'n kruis eerder as 'n troon.  Hy fokus op die armes en ellendiges en 
nie die elite en selfversekerdes nie.  Enige instelling, handeling of uitspraak wat 
in stryd is met die optrede van Jesus as die lydende kneg is dus nie deel van 
die koninkryk van God nie.   

In die koninkryk van God is almal familie 

Die waardes van die koninkryk van God wat Jesus verkondig het, was lynreg 
teenoor die van sy tyd.  In die eerste-eeuse Mediterreense wêreld was alle 
sosiale interaksie volgens antropoloë op die beginsel van wederkerigheid 
gebaseer.  Wederkerigheid was 'n implisiete sosiale kontrak wat tussen mense 
bestaan het wat bepaal het hoe hulle mekaar hanteer en bystaan.  Tussen 
familielede is goedere en hulp vrylik gegee sonder om iets terug te verwag.  
Ouers sou byvoorbeeld hulp aan hulle kinders gee sonder om te verwag dat 
hulle iets sou terugontvang (Matteus 7:11).  Binne die groter stam waaraan 
mense behoort het, is daar weer 'n streng balans tussen gee en ontvang 
gehandhaaf wat as gebalanseerde wederkerigheid beskryf kan word.  
Hiervolgens moes almal in die stam ontvang waarop hulle geregtig is (Matteus 
10:10).  Teenoor enige persoon wat egter nie aan jou stam behoort het nie is 
negatiewe wederkerigheid beoefen deurdat hulle selfs gekul kon word in 
handelstransaksies (Lukas 10:30).  In die wêreld van Jesus is dus altyd gevra 
wie is iemand in terme van hulle sosiale herkoms.  Is hulle vreemdeling en 
daarom buitestaners, of stamgenote en selfs familielede?   Waar daar in die 
geval van positiewe wederkerigheid soos teenoor eie kinders gefokus is op die 
behoeftes van die ander persoon, staan eie behoeftes voorop by negatiewe 
wederkerigheid.  In die geval van gebalanseerde wederkerigheid is weer ewe 
veel gewig aan beide partye se belange verleen.  Dit is daarom insiggewend dat 
wanneer Jesus oor God se koninkryk praat en die deelgenote daarvan Hy hulle 
beskryf as mekaar se nuwe familie (Markus 3:31-35).  Die verysing na 
gelowiges as "broers" en "susters" is dan ook die algemeenste aanspreekvorm 
van medegelowiges in die Nuwe Testament (Matteus 18:15;  28:10).  Hulle 
status as familielede impliseer dat hulle mekaar met 'n positiewe 
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wederkerigheid moet hanteer.  Die behoefte van die ander broer of suster moet 
eerste kom in sosiale interaksies.  Die kerk in Jerusalem leef dan ook soos een 
groot familie deur alles te deel volgens die behoeftes van elkeen (Handelinge 
4:32).  In Romeine 12:9-21 spel Paulus verder uit net hoe radikaal die koninkryk 
van God sosiale grense en daarmee saam ons omgaan met mekaar geskuif 
het.  Nie net moet medebroers en susters met liefde ondersteun word nie (vers 
13) maar selfs vyande (vers 14).  Gelowiges moet ten alle tye goedgesind wees 
aan alle mense (vers 17).  In die koninkryk van God word mense nie georden 
en dan verskillend hanteer nie.  In die koninkryk van God is almal familie.   
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4.  GRENSLOOS JEUG NETWERK  
 

 
 

GrensLoos Jeug Netwerk is die Jeug van die NG Kerk Oostelike Sinode.  Ons is jongmense wat die 
lig vir die wêreld wil uitstraal en grensLoos God se liefde uitleef. 

 

GrensLoos Jeug Netwerk is die voertuig wat alle jeugaktiwiteite/netwerke van ons Sinode met 
mekaar belyn sodat alle leraars, jeugwerkers, gemeentes en ringe daarby kan baat.   
 
Ons wil graag 'n breër netwerk wees waar ons hulpbronne kan deel met mekaar en ondersteuning 
kan bied aan leraars wat hulp benodig.  Ons wil graag verhoudings vestig in ons Sinode- familie.   
 
Vir ons is die geloofsoordrag en vorming van die jonger generasies Christene van kardinale belang!  
Die jeug is nie net die toekoms van die kerk nie – hulle is (alreeds) die kerk.   
 
Ons wil graag 'n goed gevestigde netwerk aan die gang te kry en verhoudings bou met al die 
leraars/jeugwerkers in ons Sinode.  Ons wil graag ruimtes skep om bymekaar uit te kom.   
 
Ons wil graag meer persoonlike kommunikasie bevorder deur minder te fokus op "screen-time" en 
meer te fokus op "face-time", wat net weereens wys op die belangrikheid van verhoudings bou.   
 
Elke ring het 'n verteenwoordiger op die GrensLoos Jeug Netwerk.  Dit is die 
ringsverteenwoordiger se taak om in sy/haar ring die nodige inligting van GrensLoos te versprei.   
 
GrensLoos Jeug Netwerk wil VBO kursusse ontwikkel wat aangebied kan word in ons Sinodale 
gebied – dit kan strek van 'n "roadshow" wat aangebied word in ringe of gemeentes – tot 'n kursus 
wat bygewoon kan word in beide die stad of platteland.   
 
Hou gerus die Kortnuus en Familie nuus dop, want daar gaan meer gereeld belangrike inligting 
rondom jeug-sake verskyn.  Die nuwe en korrekte inligting sal ook eersdaags op ons Sinode se 
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webtuiste verskyn.  Gaan "like" ons Facebook Blad, Grensloos, om ook gereeld op hoogte te bly 
met wat in ons Sinode aangaan rakende die jeug.   
 
Die struktuur van GrensLoos Jeug Netwerk lyk as volg: 
 
Voorsitter:  Herman Matthee 
Skriba/Koördineerder:  Gerrit Vosloo  
AS Jeug Taakspan verteenwoordiger:  Herman Matthee/ PC Pretorius   
Netwerke:   

 Kampe:  Hardus van Niekerk  

 #imagine:  Herman Matthee & Theodor van der Spuy  

 Skolebediening:  Gert van der Merwe  

 Belydenis van Geloof:  Anandie Greyling  

 Huisgeloof:  Stad – Maartje van der Westhuizen;  Platteland & Laeveld – Gerrit Vosloo  

 Kategese:  Maartje van der Westhuizen en Anandie Greyling  

 Navorsing (en skakeling met ander Sinodes):  PC Pretorius & Gerrit Vosloo  

 Netwerk:  Herman Matthee  
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5.  AANWYS VAN AFGEVAARDIGDES NA DIE ALGEMENE SINODE SE 
SITTING VAN OKTOBER 2019 

 

5.1 Bepaling 35 van Familiereëls 2016 

5.1.1 Bepaling 35 van Familiereëls 2016 sit die proses van die aanwysing van afgevaardigdes 
uiteen. 

35.1 Afgevaardigdes na die Algemene Sinode (met sekundi) word, tydens die 
vergadering van die Sinode voor die eersvolgende vergadering van die Algemene 
Sinode, uit die afgevaardigdes aangewys. 

35.2 Die benodigde aantal predikante word soos volg aangewys: 

35.2.1 Die sewe gelegitimeerde sinodale leiers (met sekundi). 

35.2.2 Dienende lede van die Moderatuur van die Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle 
afgevaardig na die sinodesitting is. 

35.2.3 Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder indien hulle as 
predikante na die sinodesitting afgevaardig is. 

35.2.4 Die oorblywende getal predikante (met sekundi) word gekies uit 'n groslys wat 
saamgestel word uit genomineerdes van die ringe of ringsdiensrade wat nog nie 
verteenwoordig is nie. 

35.3 Die benodigde aantal ouderlinge of diakens word soos volg aangewys: 

35.3.1 Die twee nie-gelegitimeerde sinodale leiers (met sekundi), wat nie predikants- of 
proponentsbevoegdheid het nie.   

35.3.2 Dienende lede van die Moderatuur van die Algemene Sinode, indien hy/sy/hulle na 
die sinodesitting afgevaardig is. 

35.3.3 Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder, indien hulle as 
ouderlinge of diakens na die sinodesitting afgevaardig is. 

35.3.4 Die oorblywende getal ouderlinge/diakens (met sekundi) word gekies uit 'n groslys 
wat saamgestel word uit genomineerdes van die ringe of ringsdiensrade wat nog 
nie verteenwoordig is nie. 

35.4 Die sekundi waarna hierbo verwys word, is ook die sekundi vir die afgevaardigdes 
na die Algemene Sinode.  Na afloop van die vergadering van die Sinode, voor die 
eersvolgende Algemene Sinode, word vakatures in die afvaardiging deur die 
Sinodale Diensraad uit hierdie sekundi aangevul. 

35.5 Waar die lys van sekundi uitgeput is, word dit aangevul deur die Sinodale 
Diensraad, waar van toepassing na voorlegging deur die betrokke ringe. 
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35.6 Die Uitvoerende Amptenaar, Kerkregkundige en Bedryfsbestuurder kan as 
waarnemers afgevaardig word, indien hulle nie reeds verkies is nie. 

5.1.2 Die volgende werksblad gee dan uitvoering aan Bepaling 35.2.1 – 3 (predikante) en 
Bepaling 35.3.1.1 – 3 (kerkraadslede). 

 AFGEVAARDIGDES Algemene Sinode 2019:  10 Predikante en 10 Kerkraadslede 

                    

RING PREDIKANT   Stap SEKUNDUS   KERKRAADSLID   Stap SEKUNDUS 

BARBERTON Jurgens de Jager 1 1 SDR wys aan           

  Jean Strydom 1 1 SDR wys aan           

ELARDUSPARK 
Maartje van der 
Westhuizen 1 1 SDR wys aan   

Dirkie van der 
Spuy 1 1 

SDR wys 
aan 

ERMELO  Gerrit Vosloo 1 1 SDR wys aan   Ring nomineer 1 4 
Ring 
nomineer 

LAEVELD Ring nomineer 1 4 
Ring 
nomineer   Ring nomineer 1 4 

Ring 
nomineer 

LYDENBURG Johan Koen 1 1 SDR wys aan   Ring Nomineer 1 4 
Ring 
Nomineer 

LYTTELTON Ring nomineer 1 4 
Ring 
nomineer           

MIDDELBURG           Ring Nomineer 1 4 
Ring 
Nomineer 

PTA-FAERIE GLEN Ring nomineer 1 4 
Ring 
nomineer   Dawie Klopper 1 1 

SDR wys 
aan 

SILVERPARK Tertius Erasmus 1 1 SDR wys aan   
Elize 
Bezuidenhout 1 1 

SDR wys 
aan 

  Jorrie Potgieter 1 3 SDR wys aan   Francois Retief 1 3 
SDR wys 
aan 

WAKKERSTROOM           Ring nomineer 1 4 
Ring 
nomineer 

WITBANK           Ring Nomineer 1 4 
Ring 
Nomineer 

    10         10     

  
        

  

Proses om 10 predikante en 10 kerkraadslede aan te wys   
   

  

Stap 1:  Verkose Lede van die Sinodale Diensraad  
     

  

Stap 2:  Dienende lede van die Moderatuur van die Algemene Sinode  
    

  

Stap 3:  Uitvoerende Amptenaar en Kerkregkundige as predikant of kerkraadslid 
  

  

Stap 4:  Ringe word aangewys wat predikant of kerkraadslid moet nomineer:  vgl vorige sitting;   stad/platteland 
Stap 5:  Ringe nomineer voor die sitting;   bevestig dit tydens die sitting;   vergadering keur die 
lys goed. 

 
  

Stap 6:  Aanwys van die sekundi - SDR het reeds sekundi vanaf vorige sitting;   ringe wys sekundi aan vir hulle 
nominasies 

                    

 

 

 



 

5.  Aanwys van afgevaardigdes na die Algemene Sinodesitting 
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5.1.3 Posisie van ons voorsitter 

 Dirkie van der Spuy word volgende jaar in Februarie 70 jaar oud.  Die Kerkorde bepaal dat 
hy dan nie meer 'n predikantspos kan beklee nie.  Hy is op die Moderatuur van die 
Algemene Sinode  verkies tot 2019 – en die Algemene Taakspan Regte het reeds aangedui 
dat sy posisie op die Moderatuur nie in die gedrang kom deur die bepaling van die 
Kerkorde nie. 

 Ons Kerkregdiensgroep het geoordeel dat hy as Kerkraadslid-afgevaardigde na die sitting 
van die Algemene Sinode gestuur behoort te word om enige dispuut oor sy posisie as 
afgevaardigde na die Algemene Sinode  te voorkom.  Dit het beteken dat sy gemeente 
hom as kerkraadslid na die sitting van Oostelike Sinode moet stuur.   

5.1.4 Die Uitvoerende Amptenaar het vooraf Ringe wat nominasies moes doen, gekontak.  Die 
name word op die lys aangebring nadat Ringe hier by die sitting weer kon bevestig dat 
hulle inderdaad hierdie persone nomineer.  Daarna word hierdie lys aan die vergadering 
voorgelê om goedgekeur te word. 

5.1.5 Die aanwysing van afgevaardigdes gebeur onder toesig van die Kerkregkundige. 
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6.  ONS SINODALE DIENSRAAD AAN DIE WERK:  PROJEKTE EN VENNOTE 
 

6.1 PERSONEEL VAN DIE SINODALE DIENSRAAD 

6.1.1 Die Sinodale Diensraad is deur die vorige sitting aangewys met die volgende 
gelegitimeerde lede:  Dirkie van der Spuy (voorsitter), Freddie Schoeman 
(ondervoorsitter), Johan Koen, Maartje van der Westhuizen, Jean Strydom, Lourens 
Bosman en Gerrit Vosloo asook Dawie Klopper en Elize Bezuidenhout as nie-
gelegitimeerde lede. 

6.1.2 Jorrie Potgieter as Kerkregkundige en Francois Retief as Uitvoerende Amptenaar is die 
gekoöpteerde lede. 

6.1.3 Gedurende die termyn is Freddie Schoeman oorlede en Lourens Bosman het die pos as 
Algemene Bestuurder by die Algemene Sinode aanvaar.  Jurgens de Jager en Tertius 
Erasmus het in hierdie vakatures vanuit die verkose sekundi-lede ingeskuif. 

6.2 SINODEHUIS 

6.2.1 Henry van der Schyff het as Uitvoerende Amptenaar op 31 Desember 2016 geëmeriteer.  
Hy het in April 2000 as Uitvoerende Amptenaar begin en die struktuur en administratiewe 
prosesse van die Sinodehuis van die grond af opgebou tot waar dit vandag is. 

6.2.2 Francois Retief het vanaf 1 November 2016 begin dien as Uitvoerende Amptenaar. 

6.2.3 Corrie Swanepoel het na meer as 16 jaar diens as Administratiewe Beampte op 28 
Februarie 2017 afgetree. 

6.2.4 Cathy Odendaal het as Bedryfsbestuurder begin op 1 Mei 2017. 

6.2.5 Die pos van Administratiewe Beampte wat deur Corrie Swanepoel vakant geraak het, is 
nie weer gevul nie.  Tersia Petzer en Elna de Bruyn het die funksies oorgeneem.  
Sodoende word 'n besparing vir die begroting van die Sinode bewerkstellig. 

6.2.6 Die Boekhouer-funksie word deeltyds deur Neels Nothnagel vervul. 

6.3 SAKE OP DIE AGENDA VAN DIE SINODALE DIENSRAAD  

6.3.1 Ons waardes 

6.3.1.1 Die eerste vergadering van hierdie Sinodale Diensraad het plaasgevind kort na die 
onstuimigheid van die Buitengewone Sitting van die Algemene Sinode.  Die lede het 'n 
indringende gesprek gehad oor alles wat dáár en daarná gebeur het en gesê is. 

6.3.1.2 Die lede het teenoor mekaar onderneem om die waardes van Oostelike Sinode te 
modelleer in die wyse waarop ons mekaar hoor en met mekaar praat.  Dit was 'n kosbare 
gesprek vir die nuwe span. 
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6.3.1.3 Dit is later opgevolg met 'n spanbou-geleentheid by Lama-Lama noord van Pretoria kort 
voor ons Voetsoolsinodes. 

6.3.2 Bestuursake vanuit die vorige sitting van Oostelike Sinode 

6.3.2.1 Die vergadering het die notule van die laaste sittingsdag goedgekeur soos daar besluit is. 

6.3.2.2 Die Sinodale Diensraad het op aanbeveling van die Regsdiensgroep vir Jorrie Potgieter 
gekoöpteer as Kerkregkundige. 

6.3.3 Gereelde vergaderings 

6.3.3.1 Die Sinodale Diensraad vergader vier keer per jaar. 

6.3.3.2 Die noodsaaklike bestuursake word hanteer maar die hoofsaak bly die gesprek oor die rol 
van die Sinode, die roeping vir die Sinode en die strategiese beplanning van die 
werksaamhede om 'n verskil in gemeentes te maak. 

6.4 Roeping van die Sinode 

6.4.1 Die vergadering het baie tyd aan hierdie saak afgestaan.  Die evalueringsvorms van die 
2016 sitting asook die notas op die Indekskaarte het met inligting hieroor gehelp. 

6.4.2 Die resultaat hiervan was 'n dokument wat vier fokusse uitgelig het.  Die dokument word 
hier ingevoeg: 

VERSLAG OOR DIE GESPREK VAN 23 FEBRUARIE 2017 OOR DIE INSETTE VAN DIE SINODALE 
DIENSRAAD OM DIE ROEPING VAN ONS SINODE TE OMSKRYF 

1. Dirkie van der Spuy, Freddie Schoeman, Lourens Bosman en Francois Retief het die 
verwerking van die gesprek tydens ons vorige vergadering as basis gebruik om bepaalde 
fokusse te identifiseer. 

2. Die volgende 4 areas staan vir ons uit: 

2.1 Om eenheid te herstel en te modelleer 

2.1.1 Dit is duidelik dat daar in die afgelope jaar toenemend verskille in die NG Kerk – en ook in 
Oostelike Sinode – na die oppervlak kom.  Dit het dikwels 'n negatiewe uitwerking op 
verhoudings – ook in die vorm van konflik. 

2.1.2 Ons kan nie die konflik en verskille wegneem nie maar ons kan werk aan die herstel van 
die eenheid. 

2.1.3 Moontlikhede:   

2.1.3.1 Die Sinodale Diensraad behoort die voorbeeld te wees waar konflik en verskille nie in die 
pad staan van goeie verhoudinge soos Jesus dit vir sy kerk in gedagte het nie. 
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2.1.3.2 Ons sien dat die sakrament van die nagmaal ons hiermee kan help.  Ons reken dat ons dit 
méér behoort te gebruik – byvoorbeeld tydens 'n vergadering van die Sinodale Diensraad 
asook by die Predikantekonferensie. 

2.1.3.3 Ons reken dat Voetsoolsinodes – of iets soortgelyks – ons kan help om eenheid, 
versoening en harmonie te bou in ons sinodale gebied. 

2.2 Gemeentes wat impak maak in die gemeenskap 

2.2.1 Dit was reeds ons tema tydens die vorige sinodesitting.  Dit is vanselfsprekend dat ons 
projekte gemeentes en leraars hiermee moet help. 

2.3 Predikante 

2.3.1 Ons sien 3 sake wat hier na vore kom: 

2.3.1.1 Om leraars weer te verbind aan hulle roeping 

2.3.1.2 Die toerusting van leraars 

2.3.1.3 Die versorging van leraars 

2.4 Hoop en heling in Suid-Afrika 

2.4.1 Lidmate, leraars en inwoners van Suid-Afrika leef dikwels sonder hoop.  Met die unieke 
boodskap van die Evangelie van Jesus Christus moet gemeentes hiermee help. 

2.4.2 Ons leef elke dag met die nuus wat vertel van konflik, seer en ontnugtering.  Hoe kan 
gemeentes hiermee help?   

6.4.3 Hierdie vier fokusareas is tydens 'n opvolggesprek met ons Projekleiers bespreek om te 
bepaal hoe elke projek hierby sal inskakel. 

6.5 Voetsoolsinodes  

6.5.1 Die gesprek oor ons Sinode-wees het hierdie ou 
bekendes weer op ons tafels gesit:  
Voetsoolsinodes. 

6.5.2 Tydens hierdie geleenthede word daar aan baie 
méér mense as bloot net afgevaardigdes 
geleentheid gegee om deel van die gesprekke in 
die Sinode te word.  Daar word nie besluite 
geneem nie en dus is daar geen druk op 
afgevaardigdes om standpunte in te neem nie.   

6.5.3 Die Sinodale Diensraad het geoordeel dat dit nou belangrik is om saam te verenig rondom 
'n oortuiging waaroor ons almal opgewonde kan wees.  Missionale kerkwees in en deur 
ons gemeentes was só 'n tema. 
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6.5.4 Daar is twee geleenthede aangebied.  Op Saterdag 3 Februarie 2018 het 78 lidmate en 
leraars saamgetrek by Lydenburg-Suid.  By Pretoria-Garsfontein het daar op Saterdag 10 
Februarie 99 lidmate en leraars byeengekom. 

6.5.5 Drie temas het aan die orde gekom:  Hoe het ons tot hier gekom?  Hoe klink die verhale 
uit ons gemeentes hieroor?  Hoe praat en wys Jesus ons oor missionale kerkwees? 

6.5.6 Deelnemers het volop tyd gekry om tydens tafelgesprekke hieroor te besin.  
Gemeentelede het ook geleentheid gehad om saam te beplan aan die volgende tree op 
die missionale pad in hulle gemeente. 

6.5.7 Die terugvoer oor hierdie byeenkomste was oorweldigend positief.  Dit het energie 
geskep.  Daar is by mekaar geleer.  Dit het verhoudings gebou.  Opvallend was die 
opgewondenheid van ons lidmate om aan die gesprekke deel te neem.   

6.5.8 Die volledige Handelinge van Voetsoolsinodes 2018 is op ons webwerf by 
www.sinoos.co.za beskikbaar. 

6.6 Kommunikasie 

6.6.1 In 'n wêreld waar inligting so maklik versprei word dat ons eintlik daaronder toegegooi 
word, is dit 'n groot uitdaging om met gemeentes en leraars te kommunikeer.   

6.6.2 Familienuus verskyn elke twee weke.  Dit bevat inligting wat vir leraars en gemeentes van 
belang is.  Dit word dus versprei na kerkkantore en predikante.  Inligting vanaf ons 
vennote, die breër kerkverband en verskillende toerustingsgeleenthede word hierin 
opgeneem. 

6.6.3 'n Familiebrief bevat meer formele korrespondensie (soos die baie belangrike skrywe aan 
die einde van die jaar oor die traktement!).   

6.6.4 Kortnuus is 'n vinnige e-pos oor een saak. 

6.6.5 Deur ons sms-stelsel kom ook gou by leraars uit met 'n kort boodskap. 

6.6.6 Ons webwerf www.sinoos.co.za is propvol 
op-datum inligting.  Dokumente oor 
diensooreenkomste, finansiële inligting, 
die Familiereëls en kontakbesonderhede 
van leraars en gemeentes is hier 
beskikbaar.   

6.7 Jaarboek 

6.7.1 Hierdie is 'n publikasie wat deur die 
Algemene Sinode se kantoor hanteer 
word.   

http://www.sinoos.co.za/
http://www.sinoos.co.za/
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6.7.2 Ons voorsien die data van gemeentes soos wat ons dit ontvang het.  Dankie aan elke 
kerkkantoor wat dit deeglik en betyds aan ons besorg. 

6.7.3 Die data van leraars word nie meer deur Sinodes hanteer nie.  Die Algemene 
Bevoegdheidsraad in die kantoor van die Algemene Sinode is hiervoor verantwoordelik.  
Leraars moet self toesien dat hulle besonderhede dáár korrek is deur die vorm wat 
jaarliks ontvang word, te voltooi. 

6.8 Argief 

6.8.1 Oostelike Sinode het in 2010 'n eie goed-toegeruste 
Argiefruimte ingerig.   

6.8.2 Gemeentes is gevra om die ou "hand-registers" na ons 
te bring vir veilige bewaring.  Ons kan bewyse van 
lidmaatskap uitreik vanuit hierdie registers wanneer 
nodig. 

6.8.3 Kerkkantore is gewys op die belangrikheid daarvan dat 
daar 'n proses sal wees waarvolgens data-rugsteun gedoen word.  Dit geld vir alle 
dokumente van die gemeente.  Hierdie proses behoort deur die kerkraad gemonitor te 
word.  In die woorde van Henry van der Schyff:  "toerusting wat jy verloor, kan deur die 
versekering vervang word;   data wat jy verloor, is weg…" 

6.8.4 Elna de Bruyn, die Administratiewe Beampte in die Sinodehuis verantwoordelik vir ons 
Argief, het die jaarlikse konferensie in die Kaap bygewoon om ingelig te wees oor die 
nuutste verwikkelinge op hierdie gebied. 

6.8.5 Die Sinode hanteer die aansoeke van leraars om as huweliksbevestigers geregistreer te 
word.  Die aansoeke word by die Departement van Binnelandse Sake ingedien.  Daarna is 
die proses uit die hande van die Sinode.  Opvolgskrywes en telefoonoproepe kom tot niks.  
Daar is landswye ontsteltenis by kerke oor die uiters swak dienslewering van Binnelandse 
Sake in hierdie verband.  Daar word tans deur die Algemene Sinode gesprekke hieroor op 
hoë vlak gevoer. 

6.9 Colloquium Doctum 

6.9.1 Die Sinodale Diensraad het die aansoeke van gewese leraars om weer tot die bediening 
toegelaat te word op die voorgeskrewe wyse hanteer. 

6.9.2 Die aansoeke word aan die Proponentskommissie van die Kuratorium van die NG Kerk in 
Transvaal oorhandig.  Die proses word verder hulle bestuur.  Die Uitvoerende Amptenaar 
het hulle versoek om beter met die kandidate te kommunikeer sodat hulle op die hoogte 
van die verloop van die proses kan wees. 

6.10 Gebeure in gemeentes en leraars se lewens 

6.10.1 Die Sinodale Diensraad heg hoë waarde aan persoonlike kontak met leraars en 
gemeentes.  Daarom probeer die Uitvoerende Amptenaar soveel as moontlik om 
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teenwoordig te wees waar daar vieringe of hartseer is.  Leraars en gemeentes word ook 
aangemoedig om te reageer op inligting in ons Familienuus oor die wel en weë van 
kollegas en gemeentes.  Só werk familie-wees…   

6.10.2 Dit is die oortuiging van die Sinodale Diensraad dat gesprek gewoonlik beter as kliniese 
prosesse is.  Daarom word moeite gedoen om misverstande uit die weg te ruim, 'n hand 
van omgee uit te steek en bymekaar uit te kom.  Só het 5 lede van die Sinodale Diensraad 
die Ring van Laeveld besoek om oor 'n breë spektrum van kerksake te praat.  Die saam-
besin bring wedersydse begrip, ons hoor mekaar beter en ons bou verhoudinge. 

6.10.3 Die Sinodale Diensraad het die leraars van Witbank-Klipfontein by 'n vergadering ontvang 
ná hulle versoek vir 'n gesprek oor die bediening van die belydenisdoop aan lidmate wat 
hierdie behoefte het.  Die gesprek het plaasgevind in die gees van familielede wat na 
mekaar luister oor 'n saak waaroor daar baie sensitiwiteit is.  Hierdie gesprek is verder 
hanteer deur 'n Ad Hoc-projekspan.  Die verslag aan die Sinodale Diensraad word bloot 
ter inligting hier ingevoeg.   

Terugvoer:  gesprek oor die bediening van die belydenisdoop aan verbondslidmate 

Die Ad Hoc-projekspan het wyd inligting gekry.  Ons het op die punt gekom waar ons reken dat méér van 

dieselfde soort inligting ons gesprek nie regtig vorentoe gaan help nie.  Ons benodig 'n nuwe invalshoek of 

perspektief. 

Die realiteit is dat hierdie gesprek vierkantig op die speelveld van ons Gereformeerde belydenis lê.  Dis nie 

maar net kerklike praktyk of 'n besluit van 'n Sinode nie.   

Die span het 'n paar duidelike merkers op die tafel gesit: 

1. Ons praat nie vanuit 'n onderwaardering van die verbondsdoop nie.  Positief gesê:  ons leef vanuit 

die verbondsdoop en die beloftes en waarborge wat daarin vir ons gegee word.  Ons ag die 

verbondsdoop as iets kosbaars en iets waaraan ons onvoorwaardelik vashou. 

2. Ons is verbind tot die Gereformeerde leer soos ons dit ook met ons legitimasie onderskryf het. 

3. Ons vra vrae vanuit 'n eerlike behoefte wat op die tafel van die Sinodale Diensraad gesit is. 

4. Ons soek nie 'n skuiwergat om op 'n "oneerlike" manier die belydenisdoop te akkommodeer nie – 

die versoek vanaf Witbank-Klipfontein het dit duidelik afgewys.  Dis nie goeie teologie of 

geloofspraktyk nie. 

5. Ons wonder oor die vraag of 'n herinterpretasie van die Gereformeerde leer soos vervat in ons 

Belydenisskrifte moontlik is of selfs nodig is?  Ons dink hieroor na in die lig van ontwikkelings sedert 

die ontstaan van die Belydenisskrifte soos byvoorbeeld 'n nuwe verstaan van die 

literatuurwetenskap en gepaardgaande nuwe eksegetiese metodologie en nuwe teologiese insigte.  

Ons weet ook dat ons deel is van 'n nuwer wêreldorde en kerkomgewing wat ver verwyderd staan 

van die omgewing waarin die Belydenisskrifte ontstaan het. 
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6. Kort gesê:  is dit goeie Gereformeerde teologie om met die teologiese insigte van 400 - 500 jaar 

gelede te volstaan?  Op watter verantwoordelike wyse kan hierdie insigte herbesoek word?  "Hoog" 

gesê:  wat beteken "ecclesia reformata semper reformanda" oor 'n saak wat ons belydenis raak? 

7. Ons wonder of die herontdekking van die kerk se missionale roeping in die wêreld 'n impak op ons 

belydenis sal/moet hê?  Indien wel, op watter wyse? 

6.10.4 Daar is kerkregtelik moontlikhede vir die gemeente om hierdie saak verder te neem 
indien hulle sou wou.  Belydenis-wysiging is 'n saak wat op die vlak van die Algemene 
Sinode hanteer word. 

6.11 Predikante Pensioenfonds 

6.11.1 Ons predikante is bevoorreg om aan 'n goed-bestuurde fonds wat goeie opbrengste 
lewer, te behoort. 

6.11.2 Die Uitvoerende Amptenaar, Francois Retief, as werkgewer-verteenwoordiger en Leon 
Westhof as verkose werknemer-verteenwoordiger, dien namens ons Sinode op die 
Bestuurskomitee van die Predikante Pensioenfonds. 

6.11.3 Kerkrade het - as die werkgewerlede van hierdie fonds - 'n groot verantwoordelikheid vir 
die maandelikse inlees van die data op die Retirement Fund Web van Sanlam.  Dir gebeur 
nog soms dat gemeentes dit ná die sperdatum doen.  Dit het boetes tot gevolg.  Verder is 
dit tot nadeel van die leraar aangesien die fondse nie kan groei as dit nie inbetaal is nie. 

6.11.4 Die Bestuurder van die Fonds, Theo Smith, is altyd beskikbaar om te help met 
ondersteuning en navrae.   

6.11.5 Leraars moet bewus wees daarvan dat – gegewe die unieke manier waarop ons 
vergoedingspakkette saamgestel word – daar ook eie addisionele voorsiening vir aftrede 
gemaak behoort te word. 

6.12 Bestuur van fondse 

6.12.1 Die Sinode beskik oor die gawes van persone wat op hoë vlak oor finansies kan dink. 

6.12.2 Die finansiële state van die Sinode word jaarliks geoudit deur MVB Ouditeure.  Hierdie 
state word dan deur die Sinodale Diensraad geteken.  Die state is ter insae by die 
Sinodehuis. 

6.12.3 Die Openbare Weldaadorganisasie (OWO) status van die Sinode is in orde by die 
Ontvanger van Inkomste. 

6.12.4 'n Skrywe is aan al die gemeentes gerig met inligting oor die OWO-proses.  Daar is 
gemeentes wat hulle oorspronklike registrasie nie jaarliks opgevolg het deur hulle 
finansiële state in te dien nie.  Inligting hieroor is ook beskikbaar op ons webwerf 
www.sinoos.co.za .   

http://www.sinoos.co.za/
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6.13 Kerkregdiensgroep 

6.13.1 Onder leiding van ons Kerkregkundige, Jorrie Potgieter, word daar deurlopend advies aan 
leraars en gemeentes gegee rakende kerkregtelike sake. 

6.13.2 Die diensgroep hanteer ook moontlike wysigings aan die Familiereëls waar nodig.  
Wysigings word dan aan die Sinodale Diensraad voorgelê vir goedkeuring waarna die 
Sinode in sitting dit finaal goedkeur.  Dit gebeur later in hierdie vergadering. 

6.13.3 'n Groot aantal tugondersoeke het baie van ons Kerkregdiensgroep en Ringsdiensrade 
vereis in terme van advies en begeleiding.  Hierdie is altyd ongemaklike dinge om te 
hanteer.  Dis vir niemand lekker nie.  Dit word 'n al hoe groter uitdaging om hiervan 'n 
geestelike proses te maak met regsgeleerdes en hulle "kliënte", die Kerkorde, die 
Grondwet en die land se wette.   

6.14 Betrokkenheid by groot missionale omgee-projekte 

6.14.1 Navrae is vanaf verskeie gemeentes ontvang oor die moontlikheid dat Oostelike Sinode 'n 
platform skep waardeur daar op 'n skaal wat groter is as wat 'n enkele gemeente kan 
hanteer, vir mense in nood ondersteuning gebied kan word.  'n Voorbeeld hiervan is die 
onlangse waternood in die Wes- en Oos-Kaap. 

6.14.2 Gemeentelede gee dikwels vir instansies wat by sulke projekte help.  Die frustrasie is dat 
die instansie die eer ontvang in plaas daarvan dat die Here die eer kry. 

6.14.3 Die Sinodale Diensraad het goedgekeur dat die proses begin kan word waardeur 'n Artikel 
18A -fonds geskep kan word.  Die doelstelling is spesifiek om in rampsituasies betrokke te 
kan raak.  Die 18A-registrasie sal besighede in staat stel om donasies te maak waarvoor 
hulle ook belastingverligting kan ontvang. 

6.14.4 Ons Ouditeure is besig om ons met hierdie proses te help. 

6.15 PROJEKTE VAN DIE SINODE TER WILLE VAN DIE LERAARS EN GEMEENTES 

6.15.1 PREDIKANTEKONFERENSIE    

6.15.1.1 Projekleier :  Jurgens de Jager    

6.15.1.2 Projekspan:  Sinodale Diensraad       

6.15.1.3 Waarom is die projek nodig 

 Die jaarlikse Sinodale Predikantekonferensie is 'n onmisbare middel waardeur die 
familiebande in ons Sinode gevestig en uitgebou word, soos wat die jare bewys het.  Die 
konferensie wil daarby drie dinge bereik:  (i) om predikante 'n diep geestelike ervaring te 
gee waardeur hulle innerlik verfris en vernuwe word, (ii) om die toerusting te gee vir die 
bediening en (iii) om die persoon van die predikant te ontwikkel. 
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6.15.2  PASTOR PASTORUM 

6.15.2.1 Projekleier:  Johannes van der Merwe   

 Plattelandse organiseerder:   Johannes van der Merwe  

 Stedelike organiseerder:   Louis Louw 

6.15.2.2 Projekspan:  Span van 25 - 28 predikante       

6.15.2.3 Waarom is die projek nodig? 

 Ons predikante is onder druk as gevolg van veeleisende werksomstandighede en 'n 
samelewing wat drasties verander het en steeds verander.  Die gemeente plaas soms 
ook druk op die predikant.  Predikante is 'n belegging vir en sekerlik een van die 
belangrikste bates van ons kerk en daarom is dit nodig dat hy/sy omvattend en goed 
versorg sal word. 

 Die Pastor Pastorum-bediening is een van die maniere hoe ons deur middel van 
pastores pastorum (met harte vir hierdie bediening) persoonlik by die pastorale 
versorging van predikante en hulle gesinne kan uitkom. 

6.15.3 LERAARONDERSTEUNING  

6.15.3.1 Projekleier:  Dirkie van der Spuy – Moreletapark Assosiasie      

6.15.3.2 Projekspan:  Letitia Purchase (mpa Koördineerder) en mpa Personeel;   Tersia en 
Sinode Personeel  

6.15.3.3 Waarom is die projek nodig? 

 Leraars is dikwels uitgebrand en moedeloos.  Ons glo dat as 'n leraar se hart verander, 
sal sy/haar gemeente en dan ook die gemeenskap verander.  Slegs as die leiers se 
harte aan die brand is met God se vlam, sal daar herlewing in die kerke en in ons land 
kom.  Deur predikante te help om optimaal te funksioneer, hulle te versorg en hulle 
spiritualiteit te verdiep wil ons leiers oprig wat 'n impak op hulle gemeentes en 
gemeenskap kan maak om weer ander toe te rus en op te rig.   

6.15.4  RETREAT VIR PREDIKANTE 

6.15.4.1 Projekleier:  Jaco van Niekerk 

6.15.4.2 Projekspan:  Pieter Malherbe, Nati Stander   

6.15.4.3 Waarom is die projek nodig? 

 Dit is nodig dat predikante gereeld na 'n eilandsituasie gebring word waar hulle, weg 
van hul gemeentes en gemeenteverpligtinge, God in stilte en afsondering in die 
middelpunt van hul lewens kan beleef, en oor hul verhouding met die Here kan besin.   
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6.15.5  MISSIONALE GEMEENTES 

6.15.5.1 Projekleier:  Johan Koen 

6.15.5.2 Projekspan:  Johan Koen, Willem Esterhuizen en Frikkie Coetzee 

6.15.5.3 Waarom is die projek nodig? 

 Om 'n paar gemeentes te begelei om op reis te gaan na nuwe hoop omdat God 'n doel 
het met die plaaslike gemeente.  Baie gemeentes het weer nuwe hoop nodig en dit lê 
in die ontdekking dat God ons gebruik op nuwe maniere as deel van sy Missio Dei. 

 Hierdie reis is nie 'n intellektuele teologiese reis nie, maar 'n reis waar hande gevat 
word met mense wat ook as God se gestuurdes help om nuwe hoop te kry en God se 
stem anders te hoor ten opsigte van ons roeping.  Daar word geoordeel dat baie 
gemeentes ingelig is omtrent die teorie van Missionale Gemeentes, maar tog steeds 
sukkel om 'n paradigmaskuif te maak van 'n sendingbediening deur enkelinge na 'n 
Missionale gemeente waar elkeen God se stem hoor en by God se taak aansluit. 

6.15.6 KLEINER GEMEENTES 

6.15.6.1 Projekleier:  Carl Louwrens  

6.15.6.2 Projekspan:  Giepie Peens, Gerrit Vosloo, Tielman Roux, Carine Botha 

6.15.6.3 Waarom is die projek nodig? 

 Die Oostelike Sinode het 84 gemeentes met 52 gemeentes waarin een leraar werk. 

 Meeste van die 52 is op die platteland. 

 Om die wese, funksionering en doel van klein gemeentes te verstaan. 

 Om pastorale ondersteuning aan kerkrade en leraars van klein en kleinerwordende 
gemeentes te verleen. 

 Om klein gemeentes te help om 'n lig vir hul gemeenskap te wees 

6.15.7  MOSAMBIEK VENNOOTSKAP 

6.15.7.1 Projekleier:  Carl Louwrens 

6.15.7.2 Projekspan:  Ad hoc afgevaardigdes uit gemeentes van die Oostelike Sinode wat IRM 
gemeentes van Sinodo Novo ondersteun 

6.15.7.3 Waarom is die projek nodig? 

 Die IRM is die vrug van die NG Kerk se sendingwerk in Mosambiek sedert 1908.  Sedert 
1992 is die Oostelike Sinode nou betrokke by die werksaamhede van die IRM binne die 
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grense van die Sinodo Novo.  Ons is in vennootskap met die Teologiese Fakulteit van 
Hefsiba waar IRM pastore opgelei word en gee finansiële ondersteuning hier. 

6.15.8 SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID   

6.15.8.1 Projekleier:  Leon Westhof  

6.15.8.2 Waarom is die projek nodig? 

 In 'n beplanningsdokument in die verlede is uitvoerig met voorbeelde aangetoon dat 
daar verwarring onder sommiges bestaan oor die begrip menswaardigheid en die 
begrip humanisme.  Hierdie besorgdheid bestaan steeds en hopelik sal dit in 2018 
verder aangespreek kan word.  Die doel van die Seisoen van Menswaardigheid is om 
die waardes van respek, luister, omarming en selflose liefdesdiens in die harte en 
gedagtes van die mense van Suid-Afrika te vestig, beginnende by die lidmate van die 
familie van NG Kerke. 

6.15.9 EKOLOGIE VOLWASSENES 

6.15.9.1 Projekleier:  Thinus Prinsloo  

6.15.9.2 Projekspan:  Hendrik Groenewald, Dif Ehlers, Anton en Toekie Doyer, Isabella 
Carstens, Thabo Pienaar, Maans van Zijl, Marnus Geyser 

6.15.9.3 Waarom is die projek nodig? 

 Ten spyte van soveel stemme wat vanuit verskillende sfere van die samelewing 
opklink, bestaan daar steeds 'n skokkende onkunde of ongeërgdheid oor 
omgewingsake.  Dit kan verander word deur volgehoue bewusmakingspogings.  
Gedragsverandering vind nie oornag plaas nie.  Dit geld ook ten opsigte van ons 
verantwoordelikheid teenoor God se skepping.  Gedragsverandering gebeur egter nie 
sonder dat daar 'n eksterne prikkel is wat 'n mens noodsaak om gedrag te verander 
nie.  Dit kan 'n krisissituasie, byvoorbeeld droogte wees maar ook blootstelling aan 
inligting en aan die omgewing.   

6.15.10  Ekofaktorkamp 

6.15.10.1 Projekleier:  Hendrik Groenewald 

6.15.10.2 Projekspan:  Thinus Prinsloo, Dif Ehlers, Isabella Carstens, Marnus Geyser, Thabo 
Pienaar, Maans van Zijl, Anton Doyer, Toekie Doyer 

6.15.10.3 Waarom is die projek nodig? 

 Ons wil dat ons kinders besef dat hulle liefde vir God ook hul liefde vir God se skepping 
insluit en dat hulle daardie liefde prakties uitleef deur God se skepping te bewonder, te 
bewaar en te bewerk.   
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6.15.11 SKOLLIEKAMP 2018  

6.15.11.1 Projekleier:  Kobie Viljoen    

6.15.11.2 Projekspan:  Karin Oberholster, Annelize Nagtegaal, Martyn Nagtegaal,  Sarnia Schoeman,  

Christo Schoeman, Shawn Northey, Anandie Greyling  

6.15.11.3 Waarom is die projek nodig? 

 Die doel van die kamp is om 'n bydrae te lewer tot die geestelike en sosiale 
voorbereiding van Skoolverlaters tot die lewe ná matriek, en meer bepaald tot die 
eerste jaar na matriek.  Daar word dus doelbewus omstandighede geskep waar die 
Heilige Gees skoolverlaters kan ontmoet en waar skoolverlaters kan vrae vra en meer 
kan uitvind oor die lewe na skool. 

6.15.12 CRUX AVONTUURKAMP (Vir alle graad 8 tot 12 leerders).    

6.15.12.1 Projekleier:  Hardus van Niekerk  

6.15.12.2 Projekspan :  Gerrie en Trudie Strydom, Jonathon Haarhoff, Lorraine van Deventer, 
Eddie Naudé (Avontuur)  

6.15.12.3 Waarom is die projek nodig? 

 Hierdie kamp is gerig op 'n spesifieke ontwikkelingsfase of die ontwikkeling van 
geestelike groei van tieners.  Die doel is om tieners te bereik en in hulle lewens in te 
bou wat hulle in elke lewensfase nodig het ten einde gelukkige en geesvervulde mense 
te wees.  Saam met die geestelike insette en leiding is "lifeskills" 'n fokus om kinders te 
leer om sekere belangrike lewensvaardighede aan te leer wat belangrik is vir gelowiges 
om 'n verskil in die wêreld te kan maak.  'n Groot aantal gemeentes in die Sinode is nie 
by magte, wat betref finansies en mannekrag, om hierdie geleenthede vir die 
jongmense aan te bied nie.   

6.15.13 SKOOLVERWISSELINGSKAMP  

6.15.13.1 Projekleier:  Hendrik Groenewald  

6.15.13.2 Projekspan:  Herman Matthee 

6.15.13.3 Waarom is die projek nodig? 

 Skoolverwisselingskampe is 'n sinvolle  geleentheid wat die kerk jongmense bied om 
hulle vir die veeleisende hoërskoollewe voor te berei.   Die kerk wil graag 'n helpende 
hand uitsteek om die ouer se begeleidingstaak te sterk met die oog op die aanpassings 
en uitdagings van die hoërskool- en tienerlewe. 

 Die Sinode maak dit moontlik vir 'n groot aantal gemeentes wat nie by magte, wat 
betref finansies en mannekrag, om hierdie geleenthede vir die jongmense aan te bied 
nie.    
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 Die kamp word jaarliks aangebied vir alle graad 7 leerders onder leiding van 'n span 
goed toegeruste en verantwoordelike personeellede.  Dit vorm deel van 'n reeks 
kampe wat begin by die Gr 5 en 6 leerders en deurgaan tot Gr 12.    

6.15.14 # IMAGINE 

6.15.14.1 Projekleier:  Herman Matthee   

6.15.14.2 Projekspan:  Herman, Gerrit Vosloo, Anru Liebenberg en Hardus van Niekerk.   

6.15.14.3 Waarom is die projek nodig? 

 Die #imagine beweging en die projekspan oordeel dat dit 'n geleentheid is om 
gemeentes te mobiliseer om aan te haak by dit waarmee die Here besig is onder die 
tieners van ons kerk en land.  By die #imagine byeenkomste word 'n klomp energie 
losgemaak en die projekspan wil graag sien dat hierdie energie gebruik word sodat 
tieners teruggaan na hul eie gemeenskappe en 'n verskil maak.  Oor die afgelope drie 
jaar het #imagine rondom 15 000 tieners regoor ons land geraak en daarom oordeel 
ons dat ons Sinode deel moet wees van hierdie beweging. 

 Dit is 'n geleentheid om tieners uit te daag om nuut te dink oor kerk, veral in wat 
beskou word as die "post-church"wêreld waarin hulle leef. 

 Dit bied aan tieners die geleentheid om iets van die groter transformasie en skakeling 
met medegelowiges te beleef.   

 Dit bied die geleentheid om gemeentes te help om momentum te behou nadat die 
kinders opgewonde terugkeer van die groot byeenkomste af. 

6.15.15 GRENSLOOS JEUG NETWERK   

6.15.15.1 Projekleier:  Herman Matthee   

6.15.15.2 Projekspan:  Herman Matthee, Gerrit Vosloo, Anru Liebenberg, Hardus van Niekerk, 
Hendrik Groenewald.   

6.15.15.3  Waarom is die projek/netwerk nodig? 

 Grensloos is 'n netwerk of handelsmerk waaronder alle jeug aktiwiteit van die Sinode 
plaasvind.  Grensloos bestaan uit twee afsonderlike afdelings.  Aan die een kant gebeur 
daar projekte wat die huidige jeugkampe insluit.  Met Grensloos word alle kampe 
belyn om dieselfde taal te praat en dieselfde visie te dra.  Die visie is om missionaal te 
dink en te werk asook om sterk geloofsvormend te werk op alle oorgange in 
jongmense se lewens. 

 Grensloos het ook 'n netwerk gedeelte, waar die platform geskep word dat ons wat 
bedienaars is van kinders en jongmense bymekaar kan leer, verhoudinge kan bou en 
hulpbronne kan uitruil.  Ons kan nie afsonderlik funksioneer nie en het mekaar nodig 
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sodat ons as Kerk-familie vir mekaar die lewe makliker kan maak in terme van 
bediening.  Daarom is die netwerk gedeelte hiervan broodnodig.   

6.15.16 Geloofsreis vir Leraars met Gys Van Schoor  

6.15.16.1 Projekleier:  Oostelike Sinode    

6.15.16.2 Waarom is die projek nodig? 

 Leraars word tydens hierdie 3 jaar – reis begelei en begelei tot persoonlike 
geloofsverdieping asook 'n nuwe fokus op die missionale gemeente-bediening.  'n 
Groep leraars is reeds besig met die tweede jaar van hierdie reis.   

6.16 ONS VENNOTE  

6.16.1 Christelike Maatskaplike Raad (CMR) 

6.16.1.1 Die CMR is die naaste missionale vennoot van Oostelike Sinode.  As die instansie wat in 
staat is om die professionele diens te lewer wat nodig is op die terrein van 
maatskaplike werk, is die vennootskap met die CMR vir ons as Sinode van die grootste 
belang. 

6.16.1.2 Die werk van die CMR kom telkens ter sprake waar ons missionale kerkwees op die 
tafel is.  Gemeentes wat noue verhoudings met hulle plaaslike CMR-kantoor en 
personeel koester, het 'n vennoot soos min in die strewe daarna om impak in die 
samelewing te maak. 

6.16.1.3 Die CMR in Oostelike Sinode het twee bene, te wete Gauteng-Oos en Mpumalanga.  
Hulle funksioneer onafhanklik maar het ook 'n oorkoepelende struktuur in CMR-Oos. 

6.16.1.4 Die CMR tree dikwels by Ringsittings op asook in eredienste waar die plaaslike 
gemeente aan hulle geleentheid gee. 

6.16.1.5 In die Familienuus van Oostelike Sinode verskyn daar gereeld "verhale van hoop" wat 
vertel van die reuse verskil wat daar deur die werk van maatskaplike werkers en 
vrywilligers in die lewe van mense gemaak word. 

6.16.1.6 Die CMR het deurlopend uitdagings om die werk te befonds.  Die bydrae van Oostelike 
Sinode help om die wetlik voorgeskrewe bo-struktuur in plek te hou.  Die bydrae 
beloop 28% van ons inkomste uit die sinodale bydraes vanaf gemeentes.   

6.16.1.7 Die meeste van ons gemeentes is ook finansieel betrokke by die werk op plaaslike vlak. 

6.16.1.8 Leraars kan goed doen deur aan te bied om vir die geestelike versorging van 
maatskaplike werkers verantwoordelikheid te aanvaar. 
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6.16.2 Kuratorium 

6.16.2.1 Die vier Transvaal Sinodes is verantwoordelik vir die teologiese opleiding van 
predikante aan die Universiteit van Pretoria.  Behalwe die finansiële bydrae waartoe 
die Sinodes per ooreenkoms met die Universiteit verbind is, moet hierdie Sinodes ook 
toesien dat die teologiese opleiding studente voorberei vir die bediening in 'n 
gemeente.  Die liggaam wat hiervoor verantwoordelik is, is die Kuratorium. 

6.16.2.2 Die Sinode se verteenwoordigers op die Kuratorium is Tertius Erasmus, Johan Koen, 
Willem Esterhuizen en Francois Retief.  Tertius Erasmus is ook lid van die Algemene 
Kuratorium. 

6.16.2.3 Die Sinodale Diensraad het by monde van 'n span wat oor teologiese opleiding besin 
het, gesprekke gevoer met Kobus Myburgh van Kerkeie Opleiding en Paul du Plessis as 
voorsitter van die Kuratorium. 

6.16.2.4 Die Gesamentlike Sinodale Kommissie (GSK) wat uit leiers van al vier die Transvaal 
Sinodes bestaan, voer ook deeglike gesprekke oor die stand van die teologiese 
opleiding aan die Unversiteit van Pretoria. 

6.16.2.5 Soos op baie plekke is die finansiële uitdagings vir die Kuratorium ook groot.  Die 
ooreenkoms met die Universiteit is in die proses om her-onderhandel te word sodat 
die volhoubaarheid van ons teologiese opleiding verseker kan word. 

6.16.2.6 Die getal studente wat hulle wil voorberei vir die bediening in die NG Kerk het in die 
afgelope jare baie verminder.  Met die groot komponent leraars wat in die volgende 5 -
10 jaar aftree, kan daar eersdaags 'n beduidende tekort aan predikante wees. 

6.16.2.7 Die Kuratorium – as ons vennoot in die opleiding en toerusting van leraars – behoort 
op die voorbiddingslys van elke gemeente te wees. 

6.16.3 Algemene Sinode  

6.16.3.1 In die perspektief van Oostelike Sinode oor kerkverband funksioneer die Algemene 
Sinode – soos ook die Sinode en die Ringe – as ondersteuning vir die gemeentes. 

6.16.3.2 In die tydperk tussen die sittings van die Algemene Sinode tree die Algemene Sinodale 
Moderamen (ASM) op as die liggaam wat leiding gee en bestuursake hanteer.  
Oostelike Sinode word hier verteenwoordig deur Jorrie Potgieter, Francois Retief, 
Johan Koen en Dawie Klopper.  Dirkie van der Spuy en Elize Bezuidenhout dien ook op 
die ASM uit hoofde van hulle sitting op die Moderatuur van die Algemene Sinode. 

6.16.3.3 Leraars vanuit Oostelike Sinode was kort na die vorige Algemene Sinode sitting 
betrokke by 'n konferensie oor Kerkverband.  Die Algemene Sinode is baie bewus 
daarvan dat die rol van die Algemene Sinode nuut bedink en duidelik omskryf moet 
word. 

6.16.3.4 Oostelike Sinode gebruik maklik die kort paadjie na die kantoor van die Algemene 
Sinode om daar persoonlik te gaan gesels. 



 

6.  Ons Sinodale Diensraad aan die werk:   Projekte en vennote 
 
 

 
 

58  Agenda 2018 

6.16.4 Swaziland 

6.16.4.1 Oostelike Sinode is reeds vir baie jare saam met Sinode Hoëveld en Sinode Goudland 
by die bediening van Arnau van Wyngaard van die Swaziland Reformed Church 
betrokke. 

6.16.4.2 Gemeentes uit ons gebied ondersteun ook die groot werk wat daar gedoen word.  
Onder Arnau se leiding het 'n unieke tuisversorger-model ontwikkel vir die versorging 
van MIV/VIGS pasiënte.   

6.16.4.3 Ons Sinode dra 'n groot gedeelte van die leraar se pos. 

6.16.5 Mosambiek 

6.16.5.1 Oostelike Sinode se betrokkenheid by die werk van 
die Igreja Reformada em Mocambique sluit in die 
ondersteuning van die leraars ten opsigte van hulle 
pensioene asook Hefsiba, die inrigting waar 
teologiese opleiding plaasvind.  

6.16.5.2 Onlangs kon ons bydrae aan Hefsiba hulle in staat 
stel om 'n fotokopieëermasjien aan te skaf wat hulle 
werk aansienlik vergemaklik.   
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7.  DIE SINODE-FAMILIE – EN ONS LERAARS EN GEMEENTES 
 

7.1 ONS OORTUIGINGS OOR SINODE-WEES EN GEMEENTES 

7.1.1 Waardes 

 Ons wil voor God leef soos Jesus ons geleer het. 
 Ons wil besluite neem wat berus op die Bybel en ons belydenis. 
 Ons wil soos 'n gesonde familie in goeie, liefdevolle verhoudings met mekaar leef. 
 Ons wil sensitief wees vir die veranderende manier waarop mense die wêreld verstaan 

en daarin leef. 
 Ons wil ruimte maak vir God se ryke verskeidenheid van mense en gemeentes. 
 Ons wil met God se liefde uitreik na die nood van die wêreld. 
 Ons wil groei in verhoudinge met gelowiges van ander kerke. 

7.1.2 Sinode-wees en gemeentes  

7.1.2.1 Die Sinode is die sigbare uitdrukking van die wesenlike eenheid van die kerk.  Dit word 
bepaal deur:  (a) die Gereformeerde Skrifverstaan en (b) die drie Gereformeerde 
belydenisskrifte. 

7.1.2.2 Die Sinode gebruik die familiemetafoor om 'n klimaat te skep waarbinne ons in ons tyd 
sinvol Kerk kan wees. 

7.1.2.3 Elke kerkvergadering (gemeente, ring, Sinode en Algemene Sinode) het 'n eie funksie;   
en die Sinode doen slegs wat die Sinode behoort te doen. 

7.1.2.4 Hoe verder 'n vergadering van 'n gemeente verwyder is, hoe minder permanensie en 
struktuur behoort dit te hê. 

7.1.2.5 Die wesenlike van kerkwees is dat die Kerk in verhouding staan met God, 
homself/haarself en die wêreld.  Hierdie aspekte behoort in elke werksaamheid van 
die Sinode gestalte te kry. 

7.1.2.6 Die Sinode fokus op gesonde gemeentes, veral in ons gebied, in diens van die koms van 
die Koninkryk. 

7.1.2.7 Vir ons as Sinode vind kerkwees primêr in die gemeentes plaas.  Daarom dat ons fokus 
op gesonde gemeentes in diens van die koms van die koninkryk.  Dit is gemeentes wat 
'n verskil in hulle omgewing maak. 

7.1.2.8 Gemeentes moet soos blomme in 'n kelk wees.  Die Sinode het doelbewus gekies teen 
'n hiërargiese struktuur waar elke vergadering dieselfde sake hanteer.  Die tradisionele 
siening van 'n hiërargiese struktuur, waar elke funksie van "bo" tot "onder" herhaal en 
voorgeskryf word, is omgekeer.  Nie meer 'n piramide nie, maar 'n kelk, waarin die 
blomme (gemeentes) groei.   
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7.1.2.9 Die gemeentes bestaan nie ter wille van die ander kerkvergaderinge nie.  Elke 
vergadering het 'n eie fokus en funksie.  (Die ring, Sinode en Algemene Sinode moet 
juis voedingstowwe vir die blomme voorsien.) 

7.2 Ons taak as Sinode 

7.2.1 Bepaling 31 van ons Familiereëls spel dit uit: 

  Werksaamhede van die Sinode 

  31.1  Die Sinode fokus op werk wat slegs die Sinode kan doen, met betrekking tot: 

  31.1.1  predikante en hulle bediening; 

  31.1.2 die kerkverband (gemeentes, ringe, ander Sinodes, die Algemene Sinode) en 
ander Kerke; 

  31.1.3  die breër gemeenskap, veral in ons sinodale gebied. 

  31.2  Die Sinode gee leiding, bepaal beleid en skep strukture om hieraan uitvoering te 
gee. 

  31.3 Elke saak op die Sinode se tafel word volgens die punte hierbo beoordeel.  Indien 
dit daaraan voldoen, word dit in prioriteitsorde hanteer. 

7.3 'n Voortgaande gesprek… 

7.3.1 Die Sinodale Diensraad het aan die begin van 2018 tot die oortuiging gekom dat 'n 
herbesinning oor sinode-wees, die rol van die Sinode-familie en die potensiële impak 
van die Sinode-familie vir ons 'n prioriteitsaak is. 

7.3.2 'n Eerste visie-gesprek hieroor het reeds plaasgevind. 

7.3.3 Tydens hierdie sitting word afgevaardigdes ook deelnemers aan hierdie gesprek.  
Elkeen se insette is hier van belang. 
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7.4 Die Sinodale Diensraad het Bepaling 31 gebruik om die verskillende fokusareas vir ons 
Sinode-familie te beskryf: 

 
7.4.1 Leraars 
 
7.4.1.1 liefdevolle inspraak en omgee as kollegas vir mekaar 
7.4.1.2 geestelike ondersteuning 
7.4.1.3 toerusting vir leraars se bediening 
7.4.1.4 netwerk van beskikbare bronne 
 
7.4.2 Gemeentes 
 
7.4.2.1 meelewing met mekaar in goeie en in moeiliker tye 
7.4.2.2 ondersteuning vir gemeentes in hulle missionale visie 
7.4.2.3 luister en vertel gemeentes se verhale 
7.4.2.4 toerusting van gemeentes se leiers en personeel 
7.4.2.5 model ondersoek om lidmate se betrokkenheid te verhoog 
 
7.4.3 Gemeenskap 
 
7.4.3.1 fasilitering om gemeentes te help interpreteer aan wat in hulle gemeenskap gebeur en 

daarvoor strategies te beplan 

7.4.4 Kerkverband 
 
7.4.4.1 Verhoudings bou vanaf ons gesamentlike Sinode-familie na gemeentes 
7.4.4.2 verhoudings bou vanaf gemeentes na ons gesamentlike Sinode-familie 
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7.4.4.3 werk saam aan 'n jaar met 'n tema soos "'n Familie wat die koninkryk van God laat kom" – 
met kleingroepmateriaal en preekstof wat deur leraars en gemeentes ontwikkel word – 
hierdeur word eenheid bevorder 

 
7.4.4.4 oorweeg 'n Familie-fees op 'n paar plekke in die Sinode 

7.5 Die proses wat ons gaan volg, kan deur die volgende skets beskryf word. 

7.5.1 Wat is ons diep oortuiging oor wie ons is? 

7.5.2 Waartoe roep die Here ons as Sinode-familie as dit gaan oor ons gemeentes en leraars? 

7.5.3 Ons sit behoeftes en moontlikhede op die tafel.  Wat sal die gemeentes en leraars help? 

7.5.4 Wat is ons verwagting oor die resultaat in die lewens en bedieninge van gemeentes en 
leraars? 

7.6 Ons gaan nou met ons gesprekke aan tafel insette gee oor hierdie saak.  Dis 'n 
geloofsonderskeidende proses waarin ons na die Here en na mekaar wil luister. 

7.6.1 'n Missionale Sinode-familie doen dit ook met waardes soos "nie ter wille van onsself nie" 
en "die ander se belange hoër ag as my eie." 

7.6.2 Ons gebed is tydens hierdie sitting "Laat u ryk, Heer, in ons, deur ons, oral kom!" 
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8.  ONS SINODE-FAMILIE DROOM GROOT... 
 

8.1 In 2019 vier ons die 40ste verjaardag van Oostelike Sinode.  Lê hier dalk die geleentheid 
vir nuwe perspektiewe?  Die Sinodale Diensraad is baie positief oor die uitdaging om met 
"méér" besig te raak, op nuwe maniere te funksioneer en groter impak te maak. 

8.2 Ons wil hieroor droom... 
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9.  ONS KERKREGDIENSGROEP 
 

9.1 WYSIGINGS AAN DIE FAMILIEREËLS 

9.1.1 Bepaling 24 Ringsvergaderinge 

24.1 Ringe vergader ten minste jaarliks. 

24.2 'n Buitengewone ringsvergadering kan na die oordeel van die ringsdiensraad of op 
versoek van 'n kerkraad deur die ringsdiensraad saamgeroep word met 
kennisgewing van twee weke aan al die kerkrade. 

24.3 'n Buitengewone ringsvergadering word saamgestel met die afgevaardigdes na die 
vorige gewone ringsitting.  Nuwe afgevaardigdes moet van geloofsbriewe voorsien 
wees. 

24.4 Op 'n buitengewone vergadering se sakelys dien slegs sake waarvan vooraf kennis 
gegee is, tensy die vergadering anders besluit. 

24.5.1 Die ringsdiensraad (bestaande uit 'n minimum van drie lede, indien nodig deur die 
sekundi aangevul) plus twee lede deur die Sinode aangewys, dien as die ring se 
gevolmagtigde tugliggaam.  (Vergelyk Reglement 18, Reglement vir Tug en 
Dissipline, punt 2.4.) 

24.5.2  Die ringsdiensraad (indien nodig deur die sekundi aangevul) dien as die ring se 
gevolmagtigde appèlliggaam.  (Vergelyk Reglement 19, Reglement vir Appèl en 
Beswaar, punt 7.1.) 

24.6 Die ondersoek-/appèlliggaam het die reg om verdere lede te koöpteer . 

24.7 In geval van stuiting dra die konsulent dit aan die gemeente oor. 

24.8 Die konsulent dien nie op die tugliggaam nie, maar staan die geïmpliseerde en 
gemeente by. 

24.9  Tydens die ondersoek van 'n predikant van 'n plaaslike gemeente woon die 
konsulent kerkraadsvergaderings by. 

9.1.2 Bepaling 32 Die Sinodale Diensraad  

 32.1 Die Sinode verkies elke vier jaar 'n Sinodale Diensraad (Vergelyk Reglement 2, 
Reglement vir die Sinodale Diensraad). 

 32.2 Die Sinodale Diensraad vervul die funksies soos aan hulle toevertrou ooreenkomstig 
die uitgangspunte, waardes en visie van die Sinode. 

 32.3 Die Sinodale Diensraad 

 32.3.1 konstitueer onder die voorsitter, deur die Sinode aangewys, se leiding; 
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 32.3.2 gee uitvoering aan Sinodale besluite en opdragte; 

 32.3.3 koördineer die Sinode se werksaamhede; 

 32.3.4 gee leiding aan en tree begeleidend op teenoor gemeentes; 

 32.3.5 bestuur die Sinode, neem besluite, lig in en skakel; 

 32.3.6 vul vakatures aan; 

 32.3.7 vul vakatures op die Tugliggaam wat deur die Sinode aangewys is, tussen 
Sinodesittings aan; 

 32.3.8  hanteer spoedeisende sake met verslag aan die Sinode; 

 32.3.9 wys namens die Sinode 'n gevolmagtigde appèlliggaam aan wanneer die 
Sinode nie in sitting is nie. 

9.1.3 Argiefreglement 

REGLEMENT VIR DIE HANTERING VAN ARGIVALIA EN REGISTERS 
 

1. ARGIVALIA 
 
2.1 Die Reglement vir die hantering van argief- en museummateriaal word op die Sinode se 

webwerf gevind.  Dit is te vinde by http://sinoos.co.za/argief/  Indien die Argiefdiensgroep 
enige wysigings aanbring, word gemeentes per Kortnuus of Familienuus daarvan ingelig. 

 
2. REGISTERS 
 
2.1 Gemeentes se registers vir dooplidmate en belydende lidmate word rekenaarmatig 

hanteer deur die programme van Infokerk. 
 
2.2 Infokerk se Winkerk is opgestel volgens die behoeftes van die Sinode.  Deur al die ter sake 

velde in te vul, word die benodigde inligting in die registers ingevoer. 
 
2.3 Die brondokumente waarvandaan die inligting ingevoer is, word bewaar (óf harde kopie óf 

elektronies).  Na 28/29 Februarie van 'n jaar gebruik die aangewese persone van die 
kerkraad hierdie inligting om te bepaal of die inligting volledig en korrek ingevoer is. 

 

http://sinoos.co.za/argief/
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2.4 Die Sinodale Diensraad het gereël dat al hierdie inligting deur die program "Backup 
Buddy" van Infokerk in die "Wolkie" gestoor word.  Dit bied gemeentes gemoedsrus dat 
indien die rekenaar gesteel word, die inligting nie verlore gaan nie.  Hierdie 
rugsteunprogram loop outomaties wanneer die rekenaar aan is.  Gemeentes moet slegs 
toesien dat daar internet-koppeling is. 

 
2.5 Die registers word hierna elektronies ingedien by die Sinodehuis.  Die gemeente hoef geen 

aksie uit te voer nie.  Die personeel by die Sinode huis laai die inligting deur "Backup 
Buddy" af.  Die geskied die eerste week van Mei.  Geen uitdrukke hoef meer versend te 
word nie. 

 
2.6 Gemeentes het dus geleentheid vanaf 1 Maart tot 30 April om te kontroleer of die inligting 

volledig en korrek ingevoer is.  Indien die registers deurlopend op datum gehou word, 
word die taak vinnig afgehandel. 

 
3. Belangrike dokumente beskikbaar by http://sinoos.co.za/argief/ :   
 
3.1 Die wyse waarop argief- en museummateriaal hanteer word. 

3.2 Die wyse waarop registers hanteer word. 

3.3 Tydperke vir bewaring van rekords. 

3.4 Verklaring insake lidmaatskap. 

3.5 Rektifikasievorm 

3.6 Kontrolelyste vir die nasien van registers. 

3.7 Inventarisvorm 

 
9.2 TUGLIGGAME 
 
9.2.1 Die werkswyse waarvolgens die Sinode in terme van Reglement 18.2.4 twee persone moet 

aanwys om namens die Sinode op 'n Tugliggaam te dien, het sy eie uitdagings ingehou.  Dit 
gebeur gereeld dat persone nie beskikbaar is nie of nie opgewasse voel om hierdie rol te 
vervul nie. 

9.2.2 Ringe is gevra om elk drie name voor te lê van persone wat beskikbaar is om op 'n 
tugliggaam te dien.  Hierdie lys word aan die vergadering voorgelê vir goedkeuring. 

 Aanbeveling:  die Sinode keur die lys name van persone wat deur die Ringe aangewys is 
om op tugliggame te dien, goed.   

RING VAN BARBERTON 
Willem (WJ) Nortjé 
Johan (JF) Malan 

 
RING VAN ELARDUSPARK 
Neels (CJJ) Müller 
Danie (DB) Vermaak 
Janlu (J) Kuyler 

http://sinoos.co.za/argief/
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RING VAN ERMELO 
Dif (DF) Ehlers 
Jaco (PJG) van Niekerk 

 
RING VAN PRETORIA-FAERIE GLEN 
Johan (J) Vermeulen 
Isabella (AI) Carstens 

 
RING VAN LAEVELD 

  
 

RING VAN LYDENBURG 
Giepie (GP) Peens  
Johan (JPT)Koen 
Fred (FJ) Wilson  

 
RING VAN LYTTELTON 
 

 
RING VAN MIDDELBURG 
Hendrik (HPW) Groenewald 
Kobus (GJ) de Leeuw 

 
RING VAN SILVERPARK 
Chris (CJ) Lötter 
Christiaan ((TC) Ackermann 
Jorrie (J) Potgieter 
Vanwyk (VW) Fischer  

 
RING VAN WAKKERSTROOM 
Carl (C) Schunke 
Charl (C) Janse van Rensburg  
Charl (CF) van Schalkwyk 

 
RING VAN WITBANK 
Peet (PH) Boshoff  
Marius (AM) Nel  
Willem (WA) Esterhuizen   

 

9.2.3 Die Kerkregkundige het gereël dat 'n opleidingsgeleentheid op 15 November 2018 
aangebied word vir alle lede van Tugliggame asook vir Ringsdiensrade. 

9.2.4 Die Kerkregdiensgroep is in die proses om 'n hulpdokument te finaliseer.  Hierdie 
dokument sit die kerkordelike stappe van 'n Tugondersoek uiteen in 'n vloeidiagram.  Die 
finale dokument sal op ons webwerf beskikbaar wees. 
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10.  TEOLOGIESE OPLEIDING 
 

10.1 Die  Algemene Sinode voer reeds geruime tyd gesprek oor 'n nuwe beleid vir teologiese 
opleiding.  Hier volg 'n verkorte weergawe van die dokument waaraan die Algemene 
Kuratorium tans werk.  Die sake hierin moet eers in Oktober 2019 aan die Algemene 
Sinode voorgelê word vir goedkeuring.   

Verwerkte Raamwerk vir Missionale Bedieningsontwikkeling in die NG Kerk 

1.   AGTERGROND.  DIE PAD TOT HIER: 

In 1998 het die Algemene Sinode 'n verslag ontvang oor die verbreding van die ampte.  Die Sinode 
het opdrag gegee aan 'n aantal kommissies om voorstelle te maak oor kerkordelike- en 
bedieningsaanpassings.  In 2012 het die Algemene Kuratorium 'n versoek ontvang om jeugwerkers 
te legitimeer en dus breër te dink oor die predikantsamp.  In 2013 het die Algemene Sinode die 
Raamwerk vir Missionale Ekklesiologie aanvaar.  By dieselfde vergadering is 'n verslag van die 
Algemene Kuratorium oor Missionale Teologiese Opleiding goed ontvang en voorstelle t.o.v.  die 
sg.  "vierbaan" raamwerk is goedgekeur met opdrag aan die Algemene Kuratorium vir 
implementering.  Die nuwe beleid vir Teologiese opleiding vra 'n verbreding na vier bane van 
opleiding wat artikulasie moontlik maak.  Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die 
kerkorde voorsiening maak vir 'n vyfde kategorie, naamlik Leraars met spesifieke bevoegdheid (Bv.  
leraars met gehoorgestremdheid en leraars vir die "Boesman"-bediening.  Hierdie kategorie word 
in die dokument bygevoeg om die raamwerk volledig te maak). 

1. Opleiding van ouderlinge (later ook diakens) met bevoegdheid 
2. Leraars met Spesifieke Bevoegdheid (bv leraars wat doof is en leraars vir Inheemse 

bedieninge) 
3. Opleiding van kerklike werkers (later Hulpleraars of Diensleraars) 
4. Deeltydse opleiding van leraars (tweedeloopbaan studente) 
5. Voltydse opleiding van leraars 

Die Algemene Kuratorium het in 2016 begin werk aan die implementering van die 2013-beleid, 
nadat die 2015 Algemene Sinode gevra het dat die Profiel van die Afgestudeerde Student verwerk 
word in terme van missionale kapasiteite.  In Maart 2017 het die Algemene Kuratorium 'n eerste 
voorstel bespreek vir die ontwikkeling van 'n opleidingsplan vir die deeltydse baan.  Op hierdie 
vergadering het dit geblyk dat 'n meer omvattende plan nodig is waarin die keuring, opleiding en 
bevoegdheids-reëlings van al die bane in samehang met mekaar ontwikkel word.  'n Taakspan, 
bestaande uit verteenwoordigers van al vier die Kuratoria en ook al vier die opleidingsinstellings, is 
aangewys om hierdie plan te ontwikkel.  Die taakspan het in Augustus 2017 'n werkswinkel gehou 
en besluit om 'n nuwe benadering te volg.  Die nuwe benadering neem die goedgekeurde Profiel 
van die Afgestudeerde Student as vertrekpunt en nie bestaande kurrikula nie.  In ooreenstemming 
met die opdrag van die 2015 Algemene Sinode, is die Profiel van die Afgestudeerde Student1 
vertaal in terme van missionale uitkomste en die nodige kapasiteite om hierdie uitkomste te 
bereik.  'n Opvolg werkswinkel het in Oktober 2017 die uitkomste en kapasiteite verfyn en 

                                                      
1
 AKTO (Algemene Kommissie vir Teologiese Opleiding) het 'n profiel van 'n afgestudeerde student saamgestel waarin 

die behoeftes van die NG Kerk in die opleiding verwoord word. 
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gefinaliseer.  Hierdie dokument, 'n Raamwerk vir Missionale Bedieningsontwikkeling, is dus die 
resultaat van nadenke oor die afgelope 20 jaar! 

Dit is duidelik dat die missionale ekklesiologiese skuif in die NG Kerk onlosmaaklik saamhang met 
ons ampsverstaan en ampsherstel.  'n Missionale ekklesiologie veronderstel 'n skuif weg van die 
professionalisering van die amp, na 'n klem op gemeenskapstigtende bediening oor grense.  Dit 
sluit ook die vermoë in om spanne te lei, 'n roepingsverstaan in die gemeente te vestig, 
dissipelskap te bevorder en vennootskappe oor grense te skep. 

Die missionale skuif vra ook vir vernuwing in denke oor die bedieningsontwikkeling van 
geroepenes.  Ontwikkeling word verstaan as 'n meer holistiese aanpak teenoor opleiding wat 
tradisioneel verstaan word as meer teoreties van aard. 

Teologiese opleiding het reeds begin skuif vanaf 'n residensiële model na 'n model waar 
kapasiteite nadenkend in die praktyk ontwikkel word, of 'n gemengde leermodel.  Die ruimtes 
waar laasgenoemde ingeoefen en geïntegreer word, is byvoorbeeld die seminariums of kerk-eie 
opleiding, ringe, gemeentes, mentoraat en VBO. 

2. VERSKUIWENDE KONTEKS EN EKONOMIESE WERKLIKHEDE: 

Die eskalerende koste van voltydse, residensiële studie verhinder talle geroepenes om aan te meld 
vir opleiding.  Terselfdertyd kan 'n groeiende groep gemeentes nie voltydse leraars volgens die 
tradisionele bedieningsmodel bekostig nie.  Hierdie realiteite, tesame met die kontekstuele fokus 
van ons missionale roeping, maak dit dringend noodsaaklik om aandag te gee aan 
opleidingsmodelle wat kontekstueel relevant en bekostigbaar vir die kerk is2.   

Om bg.  te kan bereik, stel die Raamwerk vir Missionale Bedieningsontwikkeling drie skuiwe voor:   

1. 'n Verbreding van die ampte met die oog op die versterking van bediening in 'n groeiende 
diversiteit van kontekste.  Die raamwerk behou die struktuur van die gereformeerde 
ampsbeskouing, nl.  leraar3, ouderling en diaken.  Die voorstelle voorsien wel 'n verbreding 
van die leraars-, sowel as die verbreding van die ouderlinge- en diakens-ampte. 

2. Moontlikhede vir meer bekostigbare opleiding en bedieningsontwikkeling en meer 
bekostigbare personeel word voorsien.   

3. Die bemagtiging van ringe en sinodes om agente te wees wat bedieningsontwikkeling 
ontwerp vir hulle kontekste.   

 Die raamwerk maak voorsiening daarvoor dat bedieningskapasiteit ontwikkel word vir 
gemeentes.  Dit sluit die volgende in: 

- Gemeenteleraars:  gelegitimeerde leraars wat in gemeentes georden is met die volle 
opdrag van gemeentebediening en gemeenteleierskap (ooreenkomstig KO Regl 11 en 
13). 

- Tentmakerleraars:  gelegitimeerde leraars in 'n deeltydse pos vir 'n onbepaalde termyn 
(ooreenkomstig KO Regl 14). 

                                                      
2
 Sien Algemene Kuratorium Verslag 2015. 

3
 Ons is bewus daarvan dat die kerkorde die term predikant gebruik.  Ons verkies egter om leraar as 'n wisselterm vir 

predikant te gebruik. 
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- Standplaasleraars:  leraars wat opleiding ontvang vir 'n spesifieke missionale konteks en 
gelegitimeer is om daardie spesifieke konteks te kan bedien.  Hierdie leraars is nie 
beroepbaar vir ander kontekste nie (bv.  leraars vir die dowe- of Boesmanbediening).   

- Diensleraars:  gelegitimeerde leraars met 'n spesifieke opdrag ooreenkomstig die 
terrein van opleiding.  Terreine soos Jeug en Familie, kerkplanters en 
gemeenskapswerkers.  Diensleraars is soos gemeenteleraars beroepbaar in die verband.  
Die Algemene Sinode besluit hieroor in 2019.   

- Bedienaars:  ouderlinge en diakens wat goedgekeurde bedieningsopleiding ontvang in 'n 
spesifieke area van bediening.  Bedienaars word deur die ring bevestig en deur 
gemeenteleraars gementor (ooreenkomstig KO Art 4,10 en 16.1). 

 Die bedoeling is dat die onderskeie leerplanne belyn word met die raamwerk van 
missionale kapasiteite, soos uiteengesit in hierdie dokument. 

 Ons opdrag is nie op die terrein van lidmaatbemagtiging en gemeentebediening nie, maar 
hierdie dokument behoort ook gebruik te kan word vir die ontwikkeling van programme vir 
lidmaatbemagtiging en 'n missionale verbeelding vir gemeentebediening.   

3. VYF TEOLOGIESE UITGANGSPUNTE 

3.1 God roep mense persoonlik tot diens 

 In die gereformeerde tradisie word alle gelowiges geroep tot 'n amp4.  Die besondere 
ampte het die taak om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk (KO Art 4).  Die 
Algemene Sinode 2013 het besluit om binne hierdie ampsbeskouing die besondere ampte 
te verbreed en het gevra vir verskillende opleidingsmoontlikhede om dit vir meer 
geroepenes moontlik te maak om toegerus te word vir die bediening.   

3.2 God sluit ons in by die koninkryksplan 

 Die profiel en identiteit van geroepenes wat hul opleiding deurloop het, is belyn met die 
aard, roeping en identiteit van die kerk, soos verwoord in Artikel 2 van die Kerkorde en die 
Raamwerk vir Missionale Ekklesiologie (Algemene Sinode 2013).  Die vereistes wat aan die 
opgeleides gestel word, en die verwagtinge wat van hulle gekoester word, hang daarby ten 
nouste saam met die konteks waarin die kerk haar bevind en waarheen sy op pad is.  Die 
akademiese kwalifikasieraamwerk staan in diens van die profiel, wat belyn is met die 
missionale kultuur en behoeftes van die kerk. 

                                                      
4
 Die volgende nota van Dr A Celliers, Voorsitter Sinodale Taakspan Regte en lid van die Kuratorium van die Vrystaat 

Sinode, is relevant tot ons gesprek:  In die verslag word deurgaan van "amp" of "ampte" gepraat soos ons dit in ons 
tradisie ken.  In die Dordtse Kerkorde van 1619 word van "dienste" gepraat.  Predikante word ook as "dienaars" 
beskryf, saam met ouderlinge en diakens.  In die NGB word predikant ook "dienaars of herders" genoem.  Die 
beskrywing "(besondere) bediening", "diens" of "dienaar" pas beter binne ’n missionale ekklesiologie, as die 
beskrywing "amp".  Hierdie ontwikkeling binne ons ekklesiologie skep die ideale geleentheid om weg te doen met die 
statusvolle "amp".  Wat betref die roeping van alle gelowiges sou die "priesterskap van die gelowige" of die 
"diens/bediening van gelowige" beter alternatiewe wees. 
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3.3 God gee en ontwikkel gawes 

 Die raamwerk beskryf die minimum vereistes vir die aanvanklike opleiding en ontwikkeling, 
en die veronderstelling is dat verdere ontwikkeling en lewenslange leer sal plaasvind deur 
middel van VBO vir al die bane van opleiding.   

3.4 God gee verskillende gawes om saam die liggaam op te bou 

 Kerklike bedienaars beskik oor beperkte vermoëns en gawes en is daarom interafhanklik 
van mekaar.  Die ideale beeld wat in die raamwerk van kapasiteite gestel word, kan nie 
volledig in een persoon verwesenlik word nie.  Juis daarom is bediening in spanverband 
belangrik.  Voornemende bedienaars moet begelei word om hul eie moontlikhede en 
beperkinge te leer ken, en te fokus op die ontdekking van eie gawes en die bemagtiging 
van mede-bedienaars (1 Kor 12).  Alhoewel een persoon nie alles vir almal kan wees nie, is 
daar tog sekere basiese verwagtinge waaraan elk moet voldoen. 

3.5 God vorm mense tot geestelike- en persoonsvolwassenheid 

 Gelowiges word deur Woord en Gees binne die geloofsgemeenskap gevorm in hulle 
geestelike- en persoonsvolwassenheid.  Hierdie vorming sluit sekere basiese vermoëns en 
vaardighede in en is onontbeerlik vir bedienaars. 

4. OPLEIDING EN ONTWIKKELINGSUITGANGSPUNTE (PEDAGOGIE) 

4.1 Retoriese struktuur 

 Hierdie Raamwerk vir Bedieningsontwikkeling volg die "retoriese" struktuur van die Profiel 
van die Afgestudeerde Student en pas dit toe op al die bane.  Ons gebruik 'n retoriese 
struktuur sodat geroepenes bemagtig sal word om in die praktyk oor te gaan tot missionale 
bediening.  Hierdie struktuur sluit die volgende aspekte in: 

 Ontwikkeling van die persoon (Wie ek is en word / etos-aspekte) 

 Verstaan van die boodskap (Wat en hoe ek glo / logos-aspekte) 

 Deernis met die konteks (Wie en hoe ek dien / patos-aspekte)  

4.2 Kapasiteite en kapasiteitsvlakke  
 

 Die Raamwerk vir Bedieningsontwikkeling word gestruktureer volgens kapasiteite.  
Kapasiteite is kennis, ingesteldhede en houdings, en vaardighede5. 

 Hierdie raamwerk volg ook die vereistes van die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk (NKR), 
wat ons help om die vlak van kapasiteite vir die verskillende ampte volgens Bloom se 
taksonomie te beskryf.   

 Dit stel ons in staat om met opleidingsinstellings te onderhandel.   

                                                      
5
  Taylor Ellison, P.  2009.  "Doing Faith based conversations.  Metaphors for congregations and their leaders".  In 

Keifert, P.  Testing the Spirits Wm.  B.  Eerdmans Publishing Co. 
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OPGESOM KOM DIE NKR-RAAMWERK OP DIE VOLGENDE NEER: 

NKR vlak 
Vergelykbare 

standaard 
Vlakke in terme van Bloom6 se taksonomie van 

vaardighede 

NKR 4 Matriek  

NKR 5 Eerstejaar 
Bedienaars met bevoegdheid word opgelei tot op hierdie 
vlak, d.w.s.  hulle moet kan vertel, beskryf en toepas. 

NKR 6 Tweedejaar Grondtale vaardigheid. 

NKR 7 B graad (3 jaar) 
Diensleraars (hulpleraars) word opgelei tot op hierdie vlak, 
d.w.s.  hulle moet kan verduidelik, toepas, ondersoek en 
probleme oplos. 

NKR 8 Honneurs-graad  

NKR 9 Magister-graad 
Leraars word opgelei tot op hierdie vlak.  Dit beteken hulle 
moet kan interpreteer, integreer en sistemiese leierskap 
gee. 

NKR 10 Doktors-graad  

 

Nota:  Standplaasleraars (leraars met spesifieke bevoegdheid) se opleidingsvereistes word met die 
Algemene Kuratorium ooreen gekom ten opsigte van die spesifieke konteks waarvoor hulle 
opgelei word. 

4.3 Ontwikkelingskontekste 

 Missionale bedieningsontwikkeling verdiskonteer die kompleksiteit van die verhouding 
tussen teorie en praktyk en vra daarom vir die integrasie van kennis en denkvermoë, 
persoonsgroei en vaardighede.  Missionale bedieningsontwikkeling is meer as die blote 
toepassing van teorie in die praktyk7. 

 'n Dinamiese wisselwerking tussen die volgende leerkontekste is dus noodsaaklik: 

 Mentorskapverhouding 

 Klaskamer en studie 

 Eweknie leergemeenskappe, soos vriende-, studie-, seminariumgroepe 

 Retraites en geloofsritmes 

 Blootstelling, deelname en bediening in gemeentes 

                                                      
6
 Bloom, B.  S.  1984.  Taxonomy of Educational Objectives.  The Classification of Educational Goals.  New York:  David 

McKay Company. 
7
 Banks, R.  1999.  Reenvisioning Theological Education.  Exploring a Missional Alternative to current models.  Grand 

Rapid:  Eerdmans. 
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 Blootstelling en dienslewering in die gemeenskap  

4.4 Gelaagde opleiding in sinergie met mekaar 

 Die pad wat geroepenes volg tot by bevestiging of legitimasie volg dieselfde patroon en 
volg die roete soos uiteengesit deur die A-Z beleid. 

 Die Raamwerk vir Missionale Bedieningsontwikkeling is so ontwikkel dat die verskillende 
vlakke (bane) op mekaar bou.  Die ontwikkeling van geroepenes is van so 'n aard dat 
geroepenes kan artikuleer van een vlak na 'n volgende vlak.  

5. Vlakke van Teologiese Opleiding 

 Daar is in die 2013 beleidstuk oor teologiese opleiding verwys na bane vir teologiese 
opleiding.  Die voorstel is dat daar eerder verwys word na vlakke om aan te toon dat 
ontwikkeling of artikulasie van een vlak na die ander moontlik is.   

 In die verlede was die artikulasie nie moontlik nie en moes daar by elke baan eintlik voor 
begin word.   

 Die konsep waarmee nou gewerk word, is dat ontwikkeling van baan 1 na baan 5 moontlik 
is met erkenning van voorafgaande leer of die sg RPL (recognition of prior learning).  Hou in 
gedagte dat daar 'n gestandaardiseerde "RPL" ontwikkel sal word wat deur die Algemene 
Kuratorium goedgekeur sal word. 

 
 

 

 

 

 

 

 

VLAK 1 – BEDIENAARS (OUDERLINGE EN DIAKENS MET BEVOEGDHEID) 

1. Beskrywing:   
  
 Bedienaars:  ouderlinge en diakens wat goedgekeurde bedieningsopleiding ontvang in 'n 

spesifieke area van bediening.  Bedienaars word deur die ring bevestig en deur 
gemeenteleraars gementor (ooreenkomstig KO Art 4,10 en 16.1). 
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2. Hoe werk die keuring? 

 Die kerkraad doen die keuring. 

3. Hoe lyk die opleiding? 

 Hugenote Kollege ontwikkel Kerklike Diploma’s (NKR5).  Hierdie diploma is kerklik 
geakkrediteer en indien moontlik SAQA geakkrediteer ter wille van artikulasie en moet 
goedgekeur word deur die Algemene Kuratorium ter wille van standaardisering.  Die 
diploma-kursus bestaan uit 'n basis-inleiding tot missionale bediening, gerig op die 
kapasiteite in die missionale opleidingsplan, asook toerusting rondom die spesifieke 
bedienings-area.  Die gedagte is dat die Kerklike Diploma’s soos ontwikkel deur Hugenote 
Kollege aangebied kan word in ringe of sinodes deur predikante wat deur Hugenote Kollege 
geakkrediteer word. 

4. Wat is hierdie vlak se bevoegdheidsbeskrywing? 

Bedienaars, Ouderlinge of Diakens met Bevoegdheid, verkry bevoegdheid vir spesifieke 
bedieningsareas soos eredienste, pastoraat, jeug en familie, senior kinders, junior kinders, 
diakonaat, geloofsvorming, kerkplanting, aanbidding, ens.  Bedienaars het 
bedieningsbevoegdheid in area van opleiding onder leiding van 'n mentorleraar 
(gemeenteleraar/konsulent).  Bedienaars het nie sakramentsbevoegdheid nie. 

5. Wie verleen die bevoegdheid? 

 Die Ring bevestig bedienaars as ouderlinge en diakens tydens 'n erediens.   

6. Hoe funksioneer ouderlinge en diakens met bevoegdheid in die verband? 

 Bedienaars word verkies op die kerkraad.   

7. Hoe lank is die termyn? 

 Elke Kerkraad bepaal die dienstermyn (ooreenkomstig Regl 3.3). 

8. Hoe werk vergoeding? 

 Hierdie is nie 'n gesalarieerde loopbaan nie.  Kerkrade kom self ooreen ten opsigte van 
honoraria vir die vergoeding van onkostes. 

VLAK 2:  "STANDPLAASLERAARS" MET SPESIFIEKE BEVOEDGHEID 

1. Beskrywing:   
 
 Standplaasleraars8:  leraars wat opleiding ontvang vir 'n spesifieke missionale konteks en 

gelegitimeer is om daardie spesifieke konteks te kan bedien.  Hierdie leraars is nie 
beroepbaar vir ander kontekste nie (bv leraars vir die dowe- of Inheemse bediening).   

                                                      
8
 Die Kerkorde maak voorsiening dat daar in uitsonderlike situasies leraars opgelei en gelegitimeer kan word met 

"spesifieke" bevoegdheid.  Tans is daar sodanige reëls met gehoorgestremde leraars wat deur DCMA en Hugenote 
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2. Keuring: 

 Volgens die A-Z voorskrifte vir leraars.9 

3. Opleiding: 

 Die opleiding van hierdie leraars verskil van die normale opleiding om aan te pas by die 
akademiese vermoë en kontekstuele eise van dié spesifieke bedieningskonteks.  
Opleidingsbane soos ontwikkel deur die onderskeie akademiese vennote word aan die 
verantwoordelike Kuratoria voorgelê vir goedkeuring aan die hand van die Raamwerk vir 
Missionale Bedieningsontwikkeling.   

4. Bevoegdheidsreëling: 

 Leraars met spesifieke bevoegdhede ontvang bevoegdheid om as leraars diens te lewer 
binne die missionale konteks waarvoor hulle opgelei is.  Hulle bevoegdheid sluit preek- en 
sakramentele bediening in.  Hierdie leraars is nie beroepbaar vir ander bedieninge buite die 
konteks waarvoor hulle opgelei is nie. 

5. Verband: 

 Soos met leraars. 

6. Postestruktuur/diensverhouding: 

 Die Taakspan vir Predikantesake ontwikkel toepaslike postestrukture.  Diensverhouding is 
soos in die geval van leraars met die gemeente. 

7. VBO: 

 Soos met leraars. 

VLAK 3:  DIENSLERAARS (HULPLERAARS) 

1. Beskrywing 

 Gelegitimeerde leraars met 'n spesifieke opdrag ooreenkomstig die terrein van opleiding.  
Terreine soos Jeug en Familie, kerkplanters en gemeenskapswerkers.  Diensleraars is soos 
gemeenteleraars beroepbaar in die verband.  Die Algemene Sinode besluit hieroor in 2019 
aangesien KO wysiging hiervoor nodig is.   

2. Spesialisasie 

 Die volgende spesialisasievelde word op hierdie stadium voorsien: 

                                                                                                                                                                                

Kollege opgelei word, onder toesig van die Wes-Kaap Kuratorium.  'n Soortgelyke reëling geld vir die opleiding van 
leraars vir die Inheemse gemeentes in Namibië wat onder leiding van DEGNOS opgelei word onder toesig van die 
Namibiese Kuratorium. 
9
 Sien Bedieningsvreugde A-Z beleid aangaande predikante van die NGKerk  
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 Pastoraat 

 Jeug- en Familie 

 Diakonaat 

 Geloofsvorming 

 Kerkplanting en Evangelisasie 

 Aanbidding 

 Ensovoorts, soos benodig vanuit die missionale konteks 

3. Keuring 

 Geskied volgens A-Z voorskrifte vir leraars, met ander woorde aansoeke word vergesel 
van die nodige goedkeuring deur die Gemeente en Ring. 

 Kuratoria keur die studente op grond van bogenoemde. 

4. Opleiding 

 Eersteloopbaan studente verwerf 'n B.Th (of ekwivalente graad in teologie) aan een van 
die opleidingsentra wat by die NGK geakkrediteer is (NKR 7-vlak).  Indien die B-graad in 
teologie aan 'n ander opleidingsinstelling verwerf is, mag dit nodig wees dat die 
Kuratorium addisionele teologiese opleiding vereis om te belyn met die Raamwerk vir 
Missionale kapasiteite. 

 Daarnaas 'n Spesialiskundigheid-kursus op SAQA vlak 5 en hoër (by HK) (bv.  'n 
Beroepsertifikaat in Maatskaplike Werk). 

 In die geval van die Jeugwerk B.Th graad op Stellenbosch sal 'n ekstra kwalifikasie nie 
nodig wees nie. 

 Persone met ander B-grade (onderwys, sielkunde, maatskaplike werk, CA, musiek, 
verpleging, ens.) 
o PLUS:  Kernteologiese komponent, op vlak van NGD of Hons in Teologie (NKR 7) 
o Suksesvolle deelname aan en afhandeling van Seminarium of kerkeie opleiding soos 

voorgeskryf. 

5. Bevoegdheidsreëling 

 Na voltooiing van die voorgeskrewe studies en die Seminarium- of kerkeie program word 
die persone deur die Kuratoria aanbeveel vir Legitimasie as Diensleraar met vermelding van 
die Spesialisasie-rigting.  Hulle ontvang dan proponentsbevoegdheid en kan beroep word 
na gemeentes waar hulle georden en bevestig word.  Diensleraars is bevoeg om die Woord 
en sakramente te bedien. 

6. Verband 

 Diensleraars dien soos leraars op die Kerkraad van die Gemeente;  Ringe en Sinode  

 Diensleraars sal soos leraars onder die toesig van die Ring val. 
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7. Postestruktuur/diensverhouding 

 Predikantesake sal 'n toepaslike postestruktuur vir Diensleraars ontwikkel.  
Diensverhouding is met die kerkraad. 

8. VBO 

 VBO is soos vir leraars verpligtend.  Diensleraars moet 100 VBO punte per jaar verdien in 
die eerste drie jaar na legitimasie en daarna 50 VBO punte per jaar. 

Vlak 4:  LERAARS (TWEEDE LOOPBAAN MET B-GRAAD, VERLENGDE BAAN) 

1. Beskrywing 

 Tweede loopbaan studente is studente wat in 'n beroep staan en oor 'n B-graad beskik.  Dit 
is persone wat tot die oortuiging gekom het dat die Here hulle roep vir die bediening as 
leraars.  Na afloop van hulle opleiding sou hulle as voltydse leraars of as tentmakers kon 
diens lewer.  Die Kuratoria ontvang tans heelwat aansoeke van persone wat in hierdie 
kategorie val. 

2.  Keuring: 

 Geskied volgens A-Z voorskrifte vir leraars by die onderskeie Kuratoria. 

3.  Opleiding:   

 Aangesien hierdie persone reeds oor 'n B-graad en gewoonlik oor kerklike ondervinding 
beskik sal daar na afloop van keuring 'n EVL (Erkenning van voorafgaande Leer) 
colloquium aan die hand van die Raamwerk van  missionale kapasiteite, deur die 
Kuratoria met hulle gedoen word.  (Hierdie colloquium sal gesamentlik deur die 
Kuratoria ontwikkel word met die oog op sinkronisasie). 

 Aan die hand van die uitkoms van die colloquium sal die kurrikulum komitee van die 
Kuratoria 'n ontwikkelingsbaan vir beide die akademiese en kerkeie of Seminarium 
program vir elke student ontwerp en voorlê vir goedkeuring. 

 Na gelang van die kwalifikasies en die uitkoms van die EVL colloquium sou dit die 
volgende kon insluit: 
 B.Th graad deeltyds by HK, of  
 NGD, met 'n kern-kurrikulum plus kerklike vakke – vgl die sg.  "gemengdeleer" model. 
 Grondtale:  Grieks en Heb II-verwerf op 'n deeltydse basis (Nota:  Beide Stellenbosch 

en Pretoria is tans besig met die ontwerp van hierdie moontlikhede). 

 'n Gestruktureerde M-graad10 (NKR 9) wat voldoen aan die vereistes van die Missionale 
Ontwikkelingsraamwerk en 'n voldoende ekwivalent is vir die M.  Div.  Die Kuratoria sal 
dit onderhandel met die onderskeie opleidingsvennote aan die hand van die Raamwerk 
vir Missionale kapasiteite. 

 Gemeentejaar 
                                                      
10

 Indien daar 'n gestruktureerde M-graad oor twee jaar onderhandel kan word met die akademiese vennote, sou dit 
die gemeentejaar kon inkorporeer en verlig ons daarmee die ekonomiese las op die kerk sowel as die kandidaat 
aansienlik. 
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 Samevattend:  Die INTREE verskil van kandidaat tot kandidaat na gelang van voorafgaande 
leer.  Die verlengde baan pas 'n BRUG per kandidaat aan by die intree-profiel sodat almal 
uittree met gelykwaardige opleiding en ontwikkeling. 

 
4. Bevoegdheidsreëling:   

 Soos in die geval van leraars tans. 

5. Verband: 

  Soos in die geval van leraars tans. 

6.  Postestruktuur/diensverhouding: 

  Soos in die geval van leraars tans. 

7.  VBO: 

  Soos in die geval van leraars tans. 

VLAK 5:  VOLTYDSE OPLEIDING VAN LERAARS 

1. Keuring:   

 Volgens die A-Z riglyne 

2. Opleiding: 

 Soos tans. 
 B.  Div (vier jaar NKR 7) met Grieks en Hebreeus 2; 
 Gestruktureerde M-graad oor twee jaar:  Daar word voorgestel dat daar met die 

akademiese vennote onderhandel word vir 'n Gestruktureerde M-graad wat deeltyds oor 
twee jaar gedoen kan word om aan die studente die geleentheid te bied om twee jaar 
gemeentelike ervaring op te doen.  Die huidige reëling van die M Div en Gemeentejaar11 sal 
bly geld totdat 'n nuwe reëling met die akademiese vennote gevestig kon word. 

3. Bevoegdheid: 

 Soos tans. 

4. Postestruktuur: 

 Soos tans. 

                                                      
11

 Hierdie kwalifikasie het verskillende benamings by die verskillende opleidingsentrums. 
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5. Verband: 

 Soos tans. 

6. VBO: 

 Soos tans. 

 


